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Néhány sorban...
A „Sportcsillagok gálája",

amelyet a kezdetektôl hosszú
ideig „csak" Az év sportolói
díjkiosztójának neveztünk,
minden olimpiai évben, illetve
pontosabban az azt követô ja-
nuárban, mint ahogyan most
is történt, jelentôségében
más, magasztosabb, hangula-
tában emelkedettebb, minô-

ségében jelentôségteljesebb, mint általá-
ban a nem olimpiai esztendôkben. Jellem-
zô: a legjobb férfiak mezônyében a remek-
lô londoni aranyérmes kalapácsvetônk,
Pars Krisztián nem jutott a dobogóra. 

Az Év edzôje címet némileg ellentmon-
dásos egyéniségünk (akárcsak hajdani
mestere, Széchy Tamás volt) – az olimpiai
bajnok Gyurta Dániel, illetve Risztov Éva
felkészítôje – minden kétséget kizáróan
megérdemelten, Széles Sándor mester-
edzô kapta. 

Nem maradtunk világesemények nélkül
a téli idôszakban, s érdekes történések kö-
vették egymást sportéletünk változásait il-
letôen is. Férfikézilabdázóink spanyolorszá-
gi világbajnoki szereplésén izgulhattunk, s
örülhettünk mindenekelôtt pompás telje-
sítményüknek – különösképpen a lengye-
lek ellen – bekerülésüknek a legjobb nyolc
közé. Folytatódtak azután, igaz, már márci-
usban, a labdarúgó világbajnokság selejte-
zô csoportjában a küzdelmek a románok és
a törökök ellen (lapzártánk után). Fiatal, után-
pótláskorú legjobbjaink néhány sportágban,
Ausztráliában álltak rajthoz az ott immár
hagyományosnak tekinthetô nemzetközi if-
júsági olimpiai versenyeken…

Több mint tíz létesítménybôl álló, Euró-
pában is különlegesnek számító sport- és
szabadidôpark létrehozásáról döntött a kor-
mány. A jelenlegi Puskás Ferenc Stadion
körül felépülô létesítményeket az élsporto-
lók mellett a szabadidô-sportolók és a gye-
rekek is használhatják. Az építtetô Nemze-
ti Sportközpontok magyar építészekkel ter-
vezteti meg az épületeket, köztük a 65
ezer fôs új nemzeti stadiont is. A tervezés-
re és az új sportpark kialakításának elôké-
szítésére 2013-ban közel 1,4 milliárd forin-
tot költ az állam.

A Magyar Olimpiai Bizottság változásait
hûen követtek bizonyos külsôségek is, a
hivatal elköltözött a Magyar Sport Házából,
a Puskás Stadion szomszédságából, s át-
tette mûködési székhelyét Budán, a MOM
park egyik irodaházába. Ami a legfelsôbb
vezetést illeti, az átalakulások sorában új
igazgatót kapott az ötkarikás testület, Fábi-
án László személyében. A legfelsôbb hár-
mast akár Szöuli Triumvirátusnak is nevez-
hetjük, hiszen mind az elnök, Borkai Zsolt
(lólengésben), azután a fôtitkár Szabó Ben-
ce (kardvívás – csapatban), s a sportigazga-
tó Fábián László (öttusa – csapatban) –
mindhárman az 1988 évi szöuli játékokon
szereztek aranyérmet – egy és ugyanazon
sportolói nemzedék képviselôi, nyilván
könnyen megértik egymást. 

GGaalllloovv  RReezzssôô

Az elmúlt év alapvetô változásokat hozott a magyar sport irá-
nyításában. A Sporttörvény módosításával megszûntek a sport
köztestületek és feladataikat az egyetlen megmaradt köztestü-
let, a Magyar Olimpiai Bizottság vette át és látja el a jövôben. Ezzel az intézkedés-
sel a MOB vált a magyar sport szakmai és szellemi központjává.

Ez az átalakítás közvetve a Magyar Edzôk Társaságát is érintette. Eddigi tevé-
kenységünket döntôen az olimpiai sportágak, a versenysport körében fejtettük ki:
mind az edzôk továbbképzését szolgáló konferenciák, rendezvények, mind a Ma-
gyar Edzô folyóirat, a Mesteredzôi Díj odaítélése úgyszólván „olimpia centrikus",
„versenysport centrikus" volt.

Ahogy a MOB nyitott a fogyatékosok sportja, a szabadidôsport, az egyetemi, fô-
iskolai és diáksport irányába, az élet, a sport világának átstrukturálása tôlünk is vál-
tozást követelt. Ez visszatükrözôdött az elmúlt évi programjainkban is. Rendez-
tünk, többek között, „A sport mindenkié" címmel szabadidôsport konferenciát,
„Fogyatékos emberek sportja" szakmai fórumot, valamint egyetemi, fôiskolai és
diáksport vitanapot. Bekapcsolódtunk a TAO támogatásban részesülô sportágak
edzôinek továbbképzési programjába.

A Magyar Edzô folyóirat, reagálva a sportirányításban bekövetkezett változások-
ra, az elsôk közt közvetítette a sportszakma képviselôi részére az új felállásból ere-
dô szakszövetségi, sportegyesületi, szakmai feladatokat, köztük a MET megválto-
zott feladatait is. A folyóirat beszámolt az elmúlt év valamennyi jelentôs szakmai
programjáról, kiemelt sporteseményérôl. Foglalkozott több sportág olimpiai fel-
készülésével, részletes szakmai elemzést jelentetett meg a Londoni Olimpiáról,
valamint a labdarúgó Európa-bajnokságról.

Miközben változatlanul folytatjuk immár közel két évtizede megkezdett küzdel-
münket és lobby tevékenységünket a kötelezô edzôtovábbképzés ismételt beve-
zetésére, kezdeményezésünket magáévá téve a MOB javasolta az állami sportve-
zetésnek az állami edzôi státusz megvalósítását és bevezetését. A mi javaslatunk
szerint ebbe a kategóriába tartozna minden olyan edzô, aki állami forrásból bármi-
lyen rendszeres juttatásban (munkabér, ösztöndíj) részesül. A MET lehetne elsô
körben az állami edzôk, de késôbb ezt kiszélesítve valamennyi államilag elismert
végzettséggel rendelkezô és Magyarországon dolgozó edzô nyilvántartásának lo-
gisztikai központja. Ezzel óriási ûrt lehetne pótolni, mivel ma semmiféle nyilvántar-
tás nem létezik az edzôkrôl, alkalmazásuk körülményeirôl, munkájuk feltételeirôl.
Ez az edzôi regiszter lehetne a bázisa a valamennyi edzôre kiterjedô érdekvéde-
lemnek, etikai felügyeletnek, a bevezetendô kötelezô továbbképzésnek, melynek
törvényes gazdája a Sporttörvény szerint a MOB, szellemi központja a TF lenne.

Ez év januárjában létrehoztuk a MET Küzdôsportok és Harcmûvészetek Szekció-
ját, amely jelenleg nyolc sportág (birkózás, judo, ökölvívás, taekwondo, karate, kick-
box,  kung fu, sumo) edzôinek szakmai fórumot biztosít tapasztalataik kicserélésé-
re, véleményük, javaslataik közreadására. Az év során további szekciókat kívánunk
életre hívni (Csapatsportok Szekciója, Téli Sportok Szekciója, Utánpótlás Szekció),
elôsegítve ezzel, hogy a sport azonos szakmai területeit felölelô sportágakban,
szektorokban tevékenykedô edzôk nézeteit, módszereit, gyakorlatát közelebb hoz-
zuk egymáshoz, növelve ezzel az edzôi munka színvonalát, eredményességét.

Ez évi tervezett programunkban továbbra is foglalkozni kívánunk a magyar sport
szinte teljes vertikumával, a versenysporttal – kiemelten az olimpiai sportágakkal –
a szabadidôsport aktuális kérdéseivel, a fogyatékosok spotjával – itt is kiemelt fi-
gyelmet szentelve a paralimpia értékelésének és következô paralimpiára történö
felkészülésnek – továbbá az átalakulóban lévô közoktatási és felsôoktatási intéz-
ményekben folyó sporttevékenységgel. Külön figyelmet érdemelnek a közoktatás-
ban bevezetendô heti öt testnevelésóra szakmai, szervezési problémái, valamint
ennek a versenysportra vonatkozó kedvezô hatásai, az ebben rejlô lehetôségek ki-
használásának módszerei.

A Magyar Edzô folyóiratban állandó rovatok formájában teret biztosítunk a meg-
lévô és megalakítandó szekciók szakmai közleményeinek, publikációinak.

Végül, szeretnénk a VI. Országos Edzôi Kongresszus keretében megünnepelni a
Magyar Edzôk Társasága fennállásának 20. évfordulóját, áttekintve és értékelve az
eddigi munkánkat, annak eredményeit, megemlékezni az alapítókról és mindazok-
ról, akik áldozatos tevékenységükkel elôre vitték az edzôi tevékenység elismerte-
tését, az edzôi munka színvonalának jobbítását. KKööppff  KKáárroollyy

Célunk a kötelezô 
edzôképzés bevezetése
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Borkai Zsolt elnök vezetésével (ké-
pünkön) február 21-én délután ülést
tartott a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) elnöksége. A testület tárgyalt
többek közt a 15 milliárdos állami
támogatásról, a Gerevich ösztön-
díjakról és a MOB költségveté-
sérôl. Döntött továbbá, többek
közt, az idei Utrechti Nyári Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(EYOF) és a 2014. évi Szocsi
Téli Olimpiai Játékok csapat-
vezetôjének személyérôl, illet-
ve beszámolót fogadott el az
Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivál magyar vonatkozásairól
(lásd lapunkban részletesen).

A MOM Kulturális Központ
Kupolatermében rendezett ese-
ményen részt vett Szabó Bence,
a szervezet fôtitkára és Fábián
László sportigazgató mellett Szeke-
res Pál helyettes államtitkár, Balogh
Gábor miniszterelnöki tanácsadó és
Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bi-
zottság elnöke is.

Borkai Zsolt, a MOB elnöke, a 2017-
es Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivált rendezô város, Gyôr polgármes-
tere az ülésen beszámolt arról, hogy
február 20-án megbeszélést folytatott
Orbán Viktor miniszterelnökkel, me-
lyen jelen volt többek közt Simicskó
István sportért és ifjúságért felelôs ál-
lamtitkár, valamint Balogh Gábor mi-
niszterelnöki tanácsadó is. A konzultá-
ción elhangzott, hogy a tavaly ôsszel
ígért 15 milliárd forintos állami támo-
gatás a 16 sportág finanszírozására
2013. június elsejétôl elindul; azonban
az érintett sportágak részérôl szakmai
program elkészítése szükséges. A tá-
mogatás többek közt infrastruktúra fej-
lesztésére, edzôképzésre, klubok tá-
mogatására, felkészülésre, edzôk és
sportolók finanszírozására fordítható; a
sportági szakszövetségek 2020-ig ki-
dolgozott, MOB által összefoglalt szak-
mai tervét május elején kell a minisz-
terelnök felé eljuttatni. 

Az elnökség a 2013-as költségvetés
keretösszegeit, a Gerevich Aladár-
sportösztöndíj Szabályzatot, az éves
szövetségi ösztöndíj-keretösszegeket,
a MOB elnökségének elsô féléves
munkatervét, valamint a MOB Iroda
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát
elfogadta.  Mint elhangzott, a MOB a
tavalyi esztendôhöz képest vala-
mennyivel kevesebb összeget tud
idén szétosztani. Az elnökség döntött
a londoni olimpián harmadik helyre
elôlépett Hatos Gábor birkózó és a fel-

készítését végzô sportszakemberek
jutalmáról, továbbá elfogadta a MOB
Nôk a Sportban és a Médiabizottság
által elismerésre jelölt szakemberek

személyét. 
Az elnökség tudomásul vette,

hogy több olimpiai sportág illetve
a diáksport szövetség esetében,
saját bevételük terhére, össze-
sen mintegy 200 millió forint
elôleget biztosított a MOB az
elsô negyedéves munkájuk-
hoz. A jelenlévôk megszavaz-
ták, hogy a fogyatékkal élô
sportolók a jövôben kedvez-
ményesen, 1000 forint helyett
550 forintért válthatják ki ver-

senyengedélyüket, ami egyben
biztosítást is tartalmaz.
A MOB elnöksége dr. Nagy Zsig-

mond nemzetközi igazgatót jelölte ki
a 2013. évi Utrechti Nyári Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválon és a 2014.
évi Szocsi Téli Olimpiai Játékokon
résztvevô magyar csapat vezetôjének.
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Tizenötmilliárdos állami támogatás

Új MET tagok
BBéékkii  PPiirroosskkaa öökkööllvvíívvááss BBuuddaappeesstt
ÁÁccss  IIssttvváánnnnéé jjééggkkoorroonngg PPééccss
SSzzóólláádd  LLáásszzllóó kkaarraattee BBuuddaappeesstt
TTöörröökk  SSáánnddoorrnnéé  lloovvaassssppoorrtt HHóóddmmeezzôôvváássáárrhheellyy
KKeezzeess  GGaabbrriieellllaa
MMuuccssii  SSáánnddoorr tthhaaii--bbookksszz BBuuddaappeesstt
MMaattyyuuggaa--KKoovvááccss  RRiittaa vvíízziillaabbddaa SSoopprroonn
JJeeggoonnyyáánn  OOkksszzáánnaa vveerrsseennyyttáánncc BBuuddaappeesstt
LLoovváásszzii  VViikkttoorr ffrraanncciiaa  bbookksszz BBuuddaappeesstt
PPuurraavveecczz  PPéétteerr kkiicckk--bbookksszz HHóóddmmeezzôôvváássáárrhheellyy
CCssiizzmmaazziiaa  EEmmeessee úússzzááss MMaakkóó
IIzzssóó  JJ..  MMiihháállyy ttaaii--qqii  bbooxxiinngg,,  kkeemmppoo ÚÚjjffeehhéérrttóó
KKiissss  AAnnddrrááss bbiirrkkóózzááss KKiisstteelleekk
HHoorrvváátthh  JJáánnooss kkaarraattee BBuuddaappeesstt
BBáánnhheeggyyii  ZZoollttáánn mmuuaayy--tthhaaii BBuuddaappeesstt
BBaaggii  LLáásszzllóó kkaarraattee NNaaggyykkoovvááccssii
PPááppaaii  KKáárroollyy kkuunngg  ffuu MMeezzôôttúúrr
BBöörrööcczz  NNóórraa úússzzááss KKeesszztthheellyy
RReehháákk  GGyyöörrggyy mmuuaayytthhaaii  --kkiicckk--bbookksszz BBuuddaappeesstt
OOtttt  ÉÉvvaa  SSzziillvviiaa mmuuaayy  tthhaaii  bbookksszz BBuuddaappeesstt
HHoorrvváátthh  DDáánniieell jjuuddoo AAjjkkaa
TTiihhaanniiccss  TTiibboorr bbiirrkkóózzááss KKeeccsskkeemméétt
SSlleezzáákk  AAnniikkóó kkaarraattee DDuunnaahhaarraasszzttii
KKaarrcczzuubb  MMiikkllóóss kkaarraattee NNyyíírrvvaassvváárrii
HHaajjddúúnnéé  DDiinnnnyyééss  GGaabbrriieellllaa kkaarraattee GGaallggaahhéévvíízz
MMááttyyááss  GGáábboorr bbiirrkkóózzááss EEnnyyiinngg--

BBaallaattoonnbboozzssookk
FFáássii  TTiibboorr  SSzzaabboollccss kkaarraattee GGaallggaahhéévvíízz
HHaaaass  ZZoollttáánn kkaarraattee SSzziiggeetthhaalloomm
KKiisssszzéékkeellyyii  ZZssoolltt kkaarraattee SSzziiggeetthhaalloomm
SSookkoorraaii  VViikkttoorr sshhaaoolliinn  kkuunngg  ffuu AAllssóónnéémmeeddii
HHoorrvváátthh  IIssttvváánn jjuuddoo BBuuddaappeesstt
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A magyar sportélet egyik legszebb
hagyománya, hogy az újságírók, a
sporteseményekrôl tudósító tollforga-
tók és riporterek 1958 óta minden esz-
tendô végén megválasztják az adott év
legjobbjait. A szavazás alapján a 2012-
es olimpiai évben két londoni ötkarikás
bajnok, Risztov Éva és Gyurta Dániel,
valamint a Dombi Rudolf, Kökény Ro-
land kajakpáros, Széles Sándor úszó-
edzô és Mocsai Lajos, a férfi kézilabda-
válogatott szövetségi kapitánya vehet-
te át a kategória legjobbjának járó tró-
feát.

Az elsô voksoláskor, 1958-ban még
csak három kategóriában – férfi, nôi,
csapat – hirdettek végeredményt,
majd 1985-ben az edzôk, 1995-ben pe-
dig a szövetségi kapitányok is a ver-
sengés részesei lettek. 

Az idén a két sportolói kategóriát két
úszó nyerte: a hosszútávúszó Risztov
Éva, a londoni olimpia tíz kilométeres
távjának bajnoka, és Gyurta Dániel, aki

200 méteres mellúszásban elsô, 100
méteren negyedik lett, és tagja volt az
5. helyezett 4x100 méteres vegyes
váltónak. Úszók páros diadalára több-
ször volt már példa, Egerszegi Kriszti-
na és Darnyi Tamás jóvoltából 1988-
ban, 1990-ben és 1992-ben, legutóbb
pedig 2009-ben, amikor a mostani
gyôztes Gyurta Dániel „párja" Hosszú
Katinka volt. 

Érdekesség, hogy a férfiaknál meg-
ismétlôdött a 2004-es athéni olimpia
után a nôknél elôfordult helyzet: lema-
radt a dobogóról egy olimpiai bajnok.
Akkor Vörös Zsuzsanna öttusázó, ezút-
tal Pars Krisztián kalapácsvetô.

Az Év edzôje a két egyéni gyôztes
mestere, Széles Sándor lett, aki elô-
ször lett „leg", második és harmadik
volt már korábbi szavazásokon. 

A szövetségi kapitányi dobogó tete-
jén is „újoncot" találunk: Mocsai La-
jost, az olimpiai negyedik férfi kézilab-
dázók kapitányát. Igaz, Mocsai 2009-

ben már volt kategória-elsô, ám akkor
edzôként, az MKB Veszprém férfi kézi-
labda-csapatának vezetôjeként. 

A csapatoknál nem a hagyományos
értelemben vett csapat gyôzött, ha-
nem az olimpián meglepetés-aranyat
szerzô Dombi Rudolf, Kökény Roland
kajakpáros. Legutóbb 2011-ben lett ka-
jakpáros az Év csapata, mégpedig Ja-
nics Natasa és Kovács Katalin. 
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Az év sportolói – 2012-ben

Olimpiai bajnokok a legjobbak

55. alkalommal szavaztak a sportújságírók

Az 55. Év sportolója 
szavazás eredménye:

AAzz  ÉÉvv  fféérrffii  vveerrsseennyyzzôôjjee::
1. Gyurta Dániel (úszó)
2. Berki Krisztián (tornász)
3. Szilágyi Áron (vívó)
AAzz  ÉÉvv  nnôôii  vveerrsseennyyzzôôjjee::
1. Risztov Éva (úszó)
2. Kozák Danuta (kajakozó)
3. Csernoviczki Éva (cselgáncsozó)
AAzz  ÉÉvv  ccssaappaattaa::
1. Dombi Rudolf, Kökény Roland

(kajak kettes)
2. Nôi kajak négyes (Szabó Gabriella,

Kozák Danuta, Kovács Katalin, 
Fazekas Krisztina) 

3. Férfi kézilabda-válogatott 
AAzz  ÉÉvv  sszzöövveettssééggii  kkaappiittáánnyyaa::
1. Mocsai Lajos (kézilabda)
2. Storcz Botond (kajak-kenu)
3. Kiss László (úszás)
AAzz  ÉÉvv  eeddzzôôjjee::  
1. Széles Sándor (úszás)
2. Kovács István (torna)
3. Csipes Ferenc (kajak-kenu)
KKüüllöönnddííjjaassookk
Az Év közönségdíjasa. Michelisz 
Norbert (a túraautó-vb privát bajnoka)
Az MTVA különdíjasa: Joó Abigél
(cselgáncsozó)
A magyar aranylabdás: Szalai Ádám 
A gála különdíjasa: a Magyar Szurko-
lói Klub
A FourFourTwo magazin különdíja-
sa: Grosics Gyula
A MOB médiabizottságának különdí-
jasa: Pars Krisztián (atléta)
AAzz  ÉÉvv  ppaarraassppoorrttoollóóii::
Férfiak: Pálos Péter (asztaliteniszezô)
Nôk: Krajnyák Zsuzsanna (kerekes
székes vívó)
Csapat: a nôi kerekes székes párbaj-
tôrcsapat
Szövetségi kapitány: Dr. Sós Csaba
Edzô: Aranyosi Péter

Risztov Éva és Gyurta Dániel
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Talán nem mindenki tudja Széles
Sándorról, hogy versenyzôként két
sportágban is az élvonalba tartozott:
úszásban és öttusában. Széchy Tamás
elsô versenyzôi csapatának tagja volt,
együtt úszott többek között Hargitay
Andrással és Verrasztó Zoltánnal,
nemzetközi versenyeken is szerepelt,
majd eltávolodott a sportágtól, mert –
mint több úszóifjoncot is – elcsábítot-
ták öttusázni. Az összetett sportágban,
a Csepel csapatában junior országos
bajnok, egyéniben ezüstérmes lett, az
1976-os junior világbajnokságon tagja
volt a bronzérmes válogatottnak, egyé-
niben pedig a nyolcadik helyet szerez-
te meg. 

„Mindig volt affinitásom a technikai
dolgok iránt, a grundon ezret dekáz-
tam, meg is nyertem a versenyt. Az öt-
tusában is feküdtek az ügyességi szá-
mok, úszni, futni pedig tudtam. Ma is
ars poeticám a technika, úszóedzôként
ezt tûztem a zászlómra. Egyébként
nemcsak dekázni tudtam, jól is fociz-
tam, ebben a sportágban a kimagasló
technikai tudás miatt a Barcelona játé-
ka szimpatikus nekem. Ma is sokat
merítek öttusázó pályafutásomból,
ami ugyan nem tartott sokáig, de min-
den cikket és fényképet eltettem ab-
ból az idôbôl, mint ahogy a mostani
életembôl is, párom, Csilla segítségé-
vel. Az öttusázók máig meghívnak a
különbözô eseményekre, Balczó Ban-
dival nemrégiben is jókat beszélget-
tünk".

Mesél az 1976-os junior világbajnok-
ságról, arról, hogy bár nem kedvelte a
lovaglást, mégis ezer pont fölött telje-
sített ebben a számban, és csapattár-
saival felállhattak a dobogóra. Aztán a
TF-en elkezdte az úszó szakedzôi ta-
nulmányokat, ám a nappali iskolába já-
rást nehezen tudta összeegyeztetni az
öttusa edzéseivel, sok idôt vett el az
edzéshelyszínekre utazgatás is.

„A következô világbajnokságra a szi-
gorú válogatási feltételek miatt nem ju-
tottam ki, és válaszút elé kerültem.
Széchy Tamás, az Öreg látta, hogy ví-
vódok, és mivel érezte bennem az
edzôi pálya iránti érdeklôdést, ösztön-
zött, hogy döntsek. Az öttusa helyett

az edzôséget választottam, és 1977
ôszén az Öreg mellé szegôdtem. Egy
évig Széchy edzéstervei alapján dol-
goztam, majd 1980-ban már a tôle ta-
nultak alapján a saját módszereimet al-
kalmaztam. A moszkvai olimpián Nagy
Sanyi 400 gyorson elért hatodik, és
Wladár Zoli 1500-as hetedik helye az
én munkám gyümölcse volt. Nem ta-
gadom, jobb eredményeket vártam, de
akkor még rutintalan, zöldfülû edzô vol-
tam, 24 évesen én lettem a legfiata-
labb edzô az olimpián. Érdekesség,
hogy én már edzôként jártam ott
Moszkvában, míg Ákos Ajtony, aki lo-
vas edzéseket tartott nekem az öttusá-
ban, versenyzôként… Azt hiszem, az
olimpia eredményeivel elégedetlenebb
voltam, mint az Öreg, de hát az elége-
detlenség viszi elôre az embert…"

Mesél arról, hogy 1986-ban otthagy-
ta Széchyt, nem haraggal, hanem
hogy tovább léphessen, a saját útját
járhassa. Egykori gyorsúszóként sike-
res gyorsúszókat nevelt – Szilágyi Zol-
tánt, Kalaus Valtert –, ám tudta, hogy a
sors nem mindig hozza majd össze
gyorsúszó-tehetségekkel, ezért más
úszásnemek felé is nyitott. Az ô tanít-
ványa volt az 1992-es ifjúsági Európa-
bajnokságon 200 vegyesen gyôztes
Zubor Attila. Öt évet töltött a BVSC-
ben, ahol oktatófilmet is készített,
majd visszatért Széchyhez.

„Az Öreg figyelte a munkámat, és
látta például, hogy egy serdülô bajnok-
ságon a 18-bôl 17 aranyérmet elhoz-
tunk. Folyamatosan üzengetett, csábí-
tott vissza, és 1990-ben beadtam a de-
rekam. Teltek az évek, majd 1998-ban
mondta, hogy mindent kezdjünk elöl-
rôl, ne toldozgassunk-foldozgassunk,
és hamar jöttek is az eredmények. Az
Öreg mindig elôre gondolkodott, azt
hiszem, ez a legfontosabb, amit tôle
örököltem. Elôre gondolkodni, jó elôre,
ami sajnos ma nem sok területen jel-
lemzô… Szóval, jött a két Verrasztó-
gyerek, Dávid és Evelyn, Molnár Ákos,
majd egy év múlva Gyurta Dani is csat-
lakozott a „csodacsapathoz". Akkori-
ban nagyon népszerû volt Eduard Baz
Csodacsapat címû ifjúsági regénye, az
alapján nevezte az Öreg csodacsapat-

nak ezt a társaságot. Az is volt, minden
korosztályos csúcsot megdöntöttek a
palánták. Gyurta Dani szüleit egyéb-
ként le akarták beszélni rólam, de ôk
nem hagyták magukat. Megnézték
egy edzésemet, és mivel jó hangulatú-
nak találták, és látták, hogy nem va-
gyok „terrorista" edzô, nálam az ész, a
meggyôzés számít, rám bízták Danit."

Így indult egy fantasztikus, az olimpi-
ai dobogó tetejéig vezetô pályafutás –
amelyben persze volt csalódás és
mélypont is.

„Az athéni olimpia ezüstérmérôl utó-
lag könnyû azt mondani, hogy szá-
momra nem volt meglepetés, de tény-
leg évrôl évre jókorát fejlôdött Dani.
Miért ne folytatódna ez az olimpián is?
Matematikailag benne volt a pakliban
az érem, bár nem tettem volna nagy
pénzt rá. Hogy mi történt Athén után?
Az Öreg nekem mindig azt mondta: ha
kérdeznek, ne hablatyolj, az igazat
mondd. Sokan azt hitték, hogy Danit
megszédítette az élet, a tévés szerep-
lés. Nem! Daninak megváltozott a tes-
ti alkata, amivel nem számoltam. Az
olimpián 15 éves volt, aztán változott.
Arra volt már példa a pályámon, ezért
tudtam, hogy egy nôi úszónál ilyen kor-
ban megváltozik a csípô és a mell, más
lesz az alkat, de Daninál nem számol-
tam a változással. Én hibáztam, és a
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A csodacsapattól az olimpiai aranyéremig
Beszélgetés Széles Sándorral, az Év edzôjével

AA  ssppoorrttúújjssáággíírróókk  hhaaggyyoommáánnyyooss  éévv  vvééggii  sszzaavvaazzáássáánn  áálllltt  mmáárr  aa  ddoobbooggóó  mmáássooddiikk
((22000099--bbeenn))  ééss  hhaarrmmaaddiikk  ((22001111))  ffookkáánn  iiss,,  mmaajjdd  aa  lloonnddoonnii  oolliimmppiiaa  uuttáánn,,  22001122--bbeenn
ffeelljjuuttootttt  aa  ccssúúccssrraa::  aazz  ÉÉvv  eeddzzôôjjee  sszzaavvaazzááss  ggyyôôzztteessee  lleetttt  SSzzéélleess  SSáánnddoorr  úússzzóóeeddzzôô,,
mméégghhoozzzzáá  úúggyy,,  hhooggyy  aa  kkéétt  „„vveerrsseennyyzzôôii  aarraannyyaatt""  kkéétt  úújjddoonnssüülltt  oolliimmppiiaaii  bbaajjnnookk  ttaa--
nnííttvváánnyyaa,,  GGyyuurrttaa  DDáánniieell  ééss  RRiisszzttoovv  ÉÉvvaa  kkaappttaa..

Nemzeti ünnepünk alkalmával Széles
Sándort a Magyar Érdemrend Középke-
resztjével tüntették ki
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gödörbôl abban az évben már nem volt
kiút. Ki is hagytuk a montreali világbaj-
nokságot, mert nem lett volna értelme
egy pofonnak. A következô évben
edzôtársaimmal, Kovácshegyi Ferivel
és Virth Balázzsal próbáltuk elemezni a
helyzetet, és Dani a világranglista
nyolcvan valahányadik helyérôl vissza-
jött a harmadikra. Igen ám, de bebizo-
nyosodott, hogy akárcsak betegség
után, itt sem jó a túl gyors visszatérés,
mert az visszaüt. A nagy akarás, a túl-
zott görcsösség miatt a 2006-os buda-
pesti Európa-bajnokságon jött a csaló-
dás, Dani nem került döntôbe, ami szá-
momra maga volt a vég! Úgy gondol-
tam, ezután nincs más hátra, mehetek
az aluljáróba gitározni… Dani vigasztalt,
hogy ne marcangolja magát, Mester.
Kitartott mellettem".

Amikor megemlítem, hogy az a kiál-
lás a hûség példája volt, gyorsan kijavít.

„Ez nem hûség! Az más. Ez okosság.
Egymásban láttuk a megoldást, azt, aki
kisegítheti a másikat a bajból. Ezt csak
együtt tudtuk megoldani. A kiút Dani
számára én voltam, számomra meg ô". 

Valószínûleg így lehet, hiszen meg-
találták a megoldást, és Londonban
felértek a csúcsra. Amikor szóba ho-
zom beszélgetésünk apropóját, az Év
edzôje cím elismerést, megint nem
„hablatyol". 

„Megérdemelten nyertem. Most
mondjam azt, hogy nem volt reális a
szavazás? Gyurta Dani és Risztov Éva
olimpiai bajnok lett, mellette Dani
száz mellen negyedik, és ott van a ve-
gyes váltóban elért ötödik helye is.
Tudom, Éva aranyáért sokan „beje-
lentkeztek"… Én nem kérek nagyobb
szeletet a tortából, mint ami nekem
jár, de ami jár, azt igen. Éva fél évig
nálam készült, akkor ugrott meg az
eredménye. Megint azt tudom mon-
dani, mint Dani athéni ezüstjérôl: szá-
momra nem volt meglepetés ez a
gyôzelem, mert az edzéseredményei
állandóan javultak, dokumentálva van
az egész folyamat."

A két olimpiai bajnok tanítvány mel-
lett beszél a „Kis Gyurtáról", Gergelyrôl
is, aki ugyanúgy hosszú távra predesz-
tinált, mint Risztov Éva.

„Gergô számára az a jövô, ami Évá-
nak a jelen, a tíz kilométer. Igaz, 1500
gyorson is bejuthat az olimpiai döntô-
be, de a tíz kilométer felé terelem,
mert ott nagyobb esélyeket látok a
nagy eredményre. Már Rióban is Risz-
tov-féle sikertörténetet írhat Gergô,
minden adottsága megvan hozzá,
technikás és nagyon szorgalmas is."

A kis csapat tagjai jól megvannak egy-
mással, beszélgetésünk idején éppen
amerikai edzôtáborozásra készültek. 

„Nincs abban semmi ellentmondás,

hogy együtt edzünk, hiszen a hosszú
távra is medencében kell készülni,
nem pedig cápák között. Uszodában
lehet megszerezni az állóképességet,
én pedig a munka híve vagyok.
Egyébként Daninak is nagy az állóké-
pessége, gyorsúszó feladatoknál
megy velük, sôt, meg is veri ôket. Re-
mekül össze lehet hangolni a különbö-
zô versenyzôk edzéseit, mert ha a fel-
készülés egy-egy szakasza különválik,
az edzôkollégák segítenek. Az idei
nagy feladat Barcelona, a világbajnok-
ság, ahol hosszú táv is lesz, Daninak
pedig száz és kétszáz mell. Persze, a
kétszáz a hangsúlyos, mert a biztosat
a bizonytalanért nem szabad feladni,
de a száz is bejöhet. És beszélni kell
az ifjúsági Európa-bajnokságról, Kiss
Nikolettrôl is.

Az Év edzôje a beszélgetés „leveze-
téseként" mesél szabadidejérôl, ma-
gánéletérôl is. 

„Otthon vár Csilla, akivel húsz éve
együtt vagyunk, ô is úszóedzô. Néha
arra is jut idô, hogy sörözzünk a bará-
tokkal, egyébként meg ott a számító-
gép, böngészem a híreket, nézem a té-
vét, és néha a gitárt is elô kellene ven-
ni… Fiatalon tervezünk, és meg is va-
lósítjuk, idôsebb korban is tervezünk
ugyan, de már halogatjuk, és nem min-
den vágyunkat valósítjuk meg. Nagyon
szeretem a musicaleket, hatalmas CD-
gyûjteményem van, rajongok a Várko-
nyi–Novai-féle Generál együttes szá-
maiért, és moziba is szívesen járok. A
Gettómilliomos életem legjobb filmje,
nagy igazságról szól: az élet a tanító-
mester." FFüürreeddii  MMaarriiaannnnee
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Idômérés közben rövid pihenô
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AZ AUSZTRÁL IFJÚSÁGI OLIMPIAI 
FESZTIVÁL ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE

SYDNEY, 2012. január 13-22.

Dr. Nagy Zsigmond, küldöttségvezetô
(Csapatvezetôi összefoglalás)

Borkai Zsolt, a MOB elnöke a Londoni Olimpiai Játékokat megelôzôen együttmûködési megállapodást kötött az Auszt-
rál Olimpiai Bizottság vezetôjével és a NOB tagjával John Coates-szal, amelynek köszönhetôen Magyarország meghívást
kapott a 2013. januári eseményre kajak-kenu, triatlon, súlyemelés és úszás sportágakban.

Az Ausztrál Olimpiai Bizottság hármas céllal rendezi a Sydney Olimpiai Játékok óta ezt a kontinentális ifjúsági versenyt,
eleinte kétévente, de az Ifjúsági Olimpiai Játékok megvalósítása óta, immár négyévente. A millenniumi olimpiára Sydney
hatalmas beruházásokat végzett el, számos sportlétesítményt épített és a Homebush elnevezésû városnegyedet teljesen
átalakította. Az itt megépült Olimpiai Parkban világesemények rendezésére alkalmas sportlétesítményeket és stadionokat
mûködtet a város önkormányzata nemcsak a városlakók és környékbeliek örömére, de a világ legjobb sportolói számára
is. A 2000. évi Nyári Olimpiai Játékok létesítményeinek utóhasznosítása, illetve hatékony kihasználása nemcsak a város
vezetése, de az ausztrál sportvezetôk számára is kiemelkedô jelentôséggel bír.

A 2012. évi Nyári Olimpiai Játékokra Ausztrália mintegy 440 versenyzôje kvalifikált, azaz közel háromszor annyi sporto-
ló, mint ahányan hazánk képviseletében ki tudtak jutni Londonba. Ez a magas részvételi szám több tényezônek is betud-
ható, így elsôsorban a kontinentális olimpiai kvalifikációs rendszernek, Óceánia és Európa sportrendszerei közötti eltéré-
seknek, az ausztrál sport társadalmi szerepének és funkciójának, illetve az utánpótlássport széles bázisának és az ausztrál
diáksport, elsôsorban a középiskolai és egyetemi sport, erejének. Az ausztrál sportszakmai és utánpótlás-nevelési progra-
mok egyik csúcspontját, az Ausztrál Olimpiai Csapat utánpótlásának és tehetségkutatásának biztosítását tûzi zászlójára az
Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Játékok periodikus és nemzetközi szereplôkkel fokozott megrendezése. Kiemelt cél ugyanis,
hogy az AYOF versenyei, hasonlatosan az EYOF versenyeihez, adjanak lehetôséget a hazai tehetségek felfedezésére és
az olimpiai csapatok utánpótlásának biztosítására.

Az ausztrál utánpótlás nevelésén, tehetségkutatáson, tehetséggondozáson, és a létesítmény-hasznosításon túl az AYOF
komoly társadalmi célt tölt be azzal, hogy országos alapokra építkezve jelentôs nemzetközi sportesemény keretében nép-
szerûsíti az olimpiai sportágakat és végül, de nem utolsó sorban követendô és követhetô példaképeket állít az ausztrál if-
júság elé.

A magyar ifjúsági válogatott sportolók dicséretet érdemelnek példamutató magatartásukért, hazánk nevének öregbítésé-
ért, kiváló eredményeikért és tisztes helytállásukért. Az európai fagyos télbôl, embert próbáló utazás után, 10 óra idôeltoló-
dással dacolva érkezett meg a magyar csapat és azonnal munkához látott. A megérkezést követôen azonnal edzések, majd
másnap versenyek fogadták a magyar sportolókat a rekord forróságban, akik alvási problémákkal is küszködtek. Az úszás
sportágban láthattuk a legnépesebb részvételt a lehetô legmagasabb szinten, csakúgy dôltek a kontinentális és AYOF csú-
csok, elsôsorban Japán úszóinak köszönhetôen. Tudtuk, hogy erôs mezôny várható úszásban a Sydney Olimpiai Úszóköz-
pontban, de ennyire felkészült és kiváló eredményekkel rendelkezô úszókkal nem számoltunk. Így Sebestyén Dalma bron-
zérme és az úszóink döntôs helyei szép teljesítménynek mondható. Kiss Nikolett sajnos belázasodott így a hosszútávokon
szinte biztos éremrôl maradtunk le, de nincs miért mérgelôdni, Niki most már egészséges és a következô 15 évben renge-
teg érmet fog nyerni hazánknak és az olimpiai csapatunknak. Triatlonban világ legjobbjaival versenyezhetett Fusch Renáta
és Pap Dávid. Dávid kicsivel maradt le a dobogóról és óriási meglepetésre nagyon közel került az éremhez. Súlyemelôink,
Szûcs Petra és Simon Bence egyéni legjobbjukat felülmúlva nagyon szépen helyt álltak a kínaiak által dominált mezônyben.
Az ifjúsági kajak-kenu csapatunk tartolt pedig a hôség és az idôeltolódás mindent elkövetett ellenük, sikertelenül. Tótka Sa-
nyiék, Lucz Dóráék nagyon szépen helytálltak, bizonyították a magyar kajak-kenu erejét és utánpótlásának potenciálját.

Sikeres és eredményes ausztrál túrán van túl a magyar ifjúsági olimpiai csapat, az a csapat, amely összesítve 6 arany, 1
ezüst és 7 bronzérmet nyert s már Rióra és a 2020. évi Olimpiai Játékokra készül. A célunk az volt, hogy a jövô bajnokai
számára nemzetközi tapasztalatszerzést biztosítsunk, megteremtsük a lehetôséget arra, hogy megismerjék nemzetközi ri-
válisaikat, valamint megtanuljanak ismeretlen külföldi közegben és helyszínen, hosszú, fáradtságos utat követôen verse-
nyezni, úgy hogy a legjobbjukat képes nyújtani. A célkitûzést a csapat teljesítette.

Ez a csapat azonban több annál, mintsem sportolókból álló egység, ôk a magyar ifjúság példaképei, a jövô bajnokai, akik
megállják a helyüket a sportpályákon, és bizonyítják tehetségüket és szorgalmukat az iskoláikban is. Fôleg azzal, hogy a
profi sportolóknál többek akarnak lenni, olyan emberek, akik kimagasló sporteredményekkel rendelkeznek, de a civil élet-
ben is kimagasló teljesítményre képesek. A kiváló eredményekhez és civil életre való felkészüléshez kívánunk további si-
kereket, sérülésmentes sportkarriert és eredményes tanulmányokat.
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NNeevveezzééss  ééss  rréésszzvvéétteell
Az Ausztrál Olimpiai Bizottság határoz a programról (sportág, versenyszám). A Magyar Olimpiai Bizottság kizárólagos ha-

táskörébe tartozik a nevezés, az akkreditáció és a delegáció kijelölése. A Magyar Olimpiai Bizottság szakmai szempontok
alapján határoz a részvételrôl. A Magyar Olimpiai Bizottság kizárólag nemzetközileg kimagasló eredménnyel rendelkezô és
a korosztályos legjobb versenyzôt nevezi a versenyekre, azonban a TUE kérelmeket nem támogatja.

DDááttuumm  ééss  hheellyysszzíínn
2013. január 15-21. Sydney, Ausztrália. Hivatalos honlap címe: http://ayof2013.olympics.com.au

SSppoorrttáággaakk
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség, a Magyar Súlyemelô Szövetség, a Magyar Triatlon Szövetség és a Magyar Úszó Szö-

vetség az alábbi 24, azaz huszonnégy versenyzôt javasolta indítani a nevezett eseményen.

AAYYOOFF  ééss  aa  jjöövvôô
Az Ausztrál Olimpiai Bizottság, mint említettük, a Nyári Olimpiai Játékokat követô minden negyedik évben rendezi meg

az AYOF versenyeit az olimpiai játékok programján lévô sportágban, így a következô versenyre 2017. évben kerül sor. Bí-
zunk benne, hogy Magyarország ismét meghívást kap a részvételre az Ausztrál Olimpiai Bizottságtól.

EEggéésszzssééggüüggyyii  bbeesszzáámmoollóó
A magyar delegáció egy fô csapatvezetô, huszonnégy fô sportoló, hat fô edzô, illetve egy fô orvosból állt.
A csapat sportolói a MOB külön finanszírozásában az OSEI által elvégzett részletes sportegészségügyi alkalmassági, il-

letve szûrôvizsgálaton vettek részt. A sportolók a vizsgálatok alapján alkalmasnak bizonyultak az ifjúsági olimpián való in-
dulásra.
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VVeerrsseennyyzzôôkk
Kajak-kenu: Bodonyi András

Bordács Blanka 
Czéllai-Vörös Zsófia 
Janza Richárd
Khaut Kristóf
Lucz Dóra
Noé Zsombor
Somogyi Szilvia 
Szilágyi Anett 
Takács Tamara 
Tótka Sándor
Vass Péter

Súlyemelés: Szûcs Petra
Simon Bence

Triatlon Fuchs Renáta
Pap Dávid

Úszás Grátz Benjámin 
György Réka
Holoda Péter
Joó Sára
Kiss Nikoletta
Sebestyén Dalma
Sibalin Flóra 
Sztankovics Anna

HHiivvaattaallooss  kkíísséérrôôkk
Csapatvezetô: Dr. Nagy Zsigmond
Csapatorvos: Dr. Tóth Szabolcs
Kajak-kenu edzôk: Hüttner Csaba és Kovács Gábor
Súlyemelô edzô Szûcs Endre
Triatlon edzô: Verrasztó Gabriella
Úszóedzôk: Güttler Károly és Fehérvári Balázs

A magyar küldöttség
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Életkorukra tekintettel táplálék-kiegészítôt rendszeresen nem szedtek, vitamin, nyomelem pótlást betegség esetén
használtak.

Az indulást megelôzôen különbözô betegségek sportolóink felkészülését a szezonális felsô-légúti, gastro-enteralis, illet-
ve szemészeti fertôzések tekintetében hátráltatta, így a kajak-kenu, és az úszócsapat tagjai között találtam közvetlenül lá-
badozás utáni idôben lévô sportolókat.

A hosszú idejû repülôút alkalmat adott az átállás zökkenômentes megvalósítására, a sportolók kis része kért gyógysze-
res segítséget a diurnális ritmus módosításához.

A verseny teljesítményt befolyásoló akut betegség az úszók között jelentkezett. Felsô-légúti infekcióval Kiss Nikoletta
sportoló igényelt kezelést. Állapotának súlyosságát magas láza általános gyengesége, pleurális fájdalma, illetve produktív
köhögése fokozta, így a versenyzéstôl edzôi-orvosi vélemény egyetértésével visszalépett.

Mint gastro-intestinális fertôzés után lábadozó sportoló Tótka Sándor igényelt orvosi segítséget, vitaminok nyomelemek
tekintetében, mely eredményeként terhelhetôsége alkalmassá tette a sikeres versenyzésre.

Az indulás elôtti doppingellenôrzés során pozitív esetrôl nem kaptunk értesítést. Az olimpiai fesztivál ideje alatt sporto-
lóinkat doppingellenôrzés céljából nem keresték.

Az olimpia fesztivál ideje alatt az étkezés megfelelô minôségben és mennyiségben állt rendelkezésre. A sportrendezvé-
nyek egészségügyi biztosítása megfelelô volt a hivatalos edzéseken, illetve versenyeken.

Akut sérülés sportolóinknál nem volt.
DDrr..  TTóótthh  SSzzaabboollccss,,ccssaappaattoorrvvooss

Sportszakmai értékelések
KKaajjaakk--kkeennuu
A kajak-kenu csapat 12 versenyzôvel, 2 vezetôvel 15-én reggel érkezett meg Sydneybe, ahol a szervezôk a sportágak

résztvevôit külön buszokkal szállították a saját Olimpiai falujukba. A vizes Olimpiai falut Richmondban, a pályától 20 perc-
re a Hawekesbury Campusba helyezték el. Az egyetem kollégiuma minden igényt kielégítô volt. Versenyzôinket az újon-
nan épült apartmanokban helyezték el, ahol mindenki külön szobát kapott, így a pihenésük teljes mértékben biztosított
volt. A verseny 16-án, reggel 8 órakor kezdôdött ezért fiataljainknak nem sok ideje maradt az átállásra. Az érkezés napján
délután már edzettünk és a körülményekhez képest megpróbáltuk a legjobb hajókat versenyképes állapotba hozni, ami a
helyszínen tartózkodó többi nemzet önzetlen segítségével sikerült is. A csapat tagjai annak ellenére, hogy az utazás és az
átállás fáradtságait is érezték magukon, nagyon profi módon segítették munkánkat és megpróbálták magukat a legjobb ál-
lapotba hozni. A nap végére mindenkinek készen állt a hajója, de a fáradtság miatt volt, aki már a vacsorát sem várta meg
és inkább a pihenést választotta.

A versenyen mindhárom szakágban és minden versenyszámban részt tudtunk venni, amit ezúton is szeretnénk meg-
köszönni nemcsak a szervezôbizottságnak, hanem a Magyar Olimpiai Bizottságnak is.

A kajak-kenu versenyeket Penrithbe a 2000-es Olimpiai pályán rendezték meg. Az elsô napon a lányok 500 méteren,
míg a fiúk 1000 méteren versenyeztek és egyetlen szám, a K-1 férfi 1000 méter kivételével érmet is szereztek verseny-
zôink. Minden indulónkon érzôdött a fáradtság, de a körülményekhez képest mindenki kihozta magából a maximumot. A
hosszabbik távokon természetesen sokkal jobban érezhetô volt, hogy a magyar csapat tagjai három hónapja nem eveztek.
Az AYOF-on induló nemzetek többsége olyan térségbôl érkezett, ahol ebben az idôszakban is lehet evezni. Így még na-
gyobb értéke van ezeknek az érmeknek, fôleg ha azt is figyelembe vesszük, hogy rendkívül felkészült csapatokkal kellett
felvenni a versenyt fiataljainknak. Három nagyon erôs válogatott állt rajthoz, az ausztrál, az új-zélandi, a kínai és számos
olyan versenyzô, akik már a nemzetközi szintéren is megmutatták oroszlánkörmeiket, köztük a brazilok ifjúsági világbajnok
kenusa. Minden számban színvonalas versenyek alakultak ki, volt olyan versenyszám a nôi és a férfi egyes számok, ahol
a 27 induló miatt középfutamot is kellett rendezni.

A második napon a sprintszámokat rendezték meg mindhárom szakágban. Ezek a versenyek már meghozták az arany-
érmeket a magyar csapat számára. A táv rövidsége és a jelenlegi felkészültségük miatt ez sokkal jobban kedvezett ver-
senyzôinknek. Mivel itthon most a téli alapozás közepén járnak, inkább az erejükre tudtak támaszkodni, mint sem az eve-
zési technikájukra. Ezen a távon megmutatkozott versenyzôink klasszisa, hiszen minden számot a mi indulóink nyertek egy
kivételével, a C-1 200 métert, ahol a szám világbajnoka gyôzedelmeskedett. Ezen a napon nemcsak magabiztosabbak let-
tek fiataljaink, hanem látszott rajtuk, hogy már kezdenek rátalálni a mozgásukra is. A rövidebb távon az extrém idôjárási
körülmények is kevésbé befolyásolták a fiatalok teljesítményét. Minden versenyzôben és természetesen bennünk is, an-
nak ellenére benne volt a bizonyítási vágy, hogy tudták magukról, hogy nincsenek csúcsformában. Minden egyes futam
után egyre és egyre jobb teljesítményt nyújtottak. Profizmusukat mutatja, hogy az általunk kívülrôl vélt hibákat azonnal ja-
vították és a következô futamukban már alkalmazták is. Egytôl egyig minden versenyzô a legjobb eredményre törekedett
és ennek érdekében minden meg is tett.

A harmadik napon a szingapúri Ifjúsági Olimpiáról (YOG) ismert „head to head" versenyt és a váltókat rendezték volna
meg, de ezen a napon megdôlt az ausztrál melegrekord, így az elôdöntôk után a szervezôbizottság törölte a versenyt.
Mindkét kisdöntôbe és mindkét nagydöntôbe volt magyar versenyzô, ezért elég nehéz volt elfogadni a verseny törlését
még úgy is, hogy a szervezôk minden döntôbe jutott tagnak érmet ajánlottak fel, tehát két-két arany és bronzérmet osz-
tottak ki. A mi indulóink a biztos érem tudatában is versenyezni szerettek volna és akár versenyen kívül is eldönteni ki a
jobb. Ez is nagy versenyzôi erényükrôl adott tanúbizonyságot. Végül a szervezôk nem engedélyezték, így számukra csak
az eredményhirdetés dicsôsége maradt. Sajnos a legjobban várt vegyes váltó szintén elmaradt, pedig talán ezt a számot
várták legjobban az összes ország indulói.

Összességében a magyar kajak-kenu csapat 6 arany, 1 ezüst és 6 bronzéremmel zárt. Minden versenyzônk érmet szer-
zett, így mindenki boldogan mehetett haza.

Még egyszer külön köszönet a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hogy támogatta a részvételünket ezen a rangos verse-
nyen, ami minden fiatal számára egy életre szóló élmény marad. Eljuthattak a világ másik végébe, betekintést nyerhettek
milyen is lehet egy igazi Olimpia, és az ott elhelyezkedô falu. Igazi magyar csapatként vonulhattak be a nézôk elé a meg-
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Tótka Sándor K-1 200m és K-1 Head to Head (YOG) – kajak-kenu Lucz Dóra K-1 200m és K-1 Head to Head (YOG) – kajak-kenu

Magyarország FFI K-2 200m (Janza Richárd, Tótka Sándor) –
kajak-kenu

Magyarország NÔI K-2 200m (Somogyi Szilvia, Szilágyi Anett) –
kajak-kenu

Aranyos kajakosaink
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rendezett megnyitó ünnepségen. Tapasztalatokat nyerhettünk mi is, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni az idôeltolódáshoz,
illetve az extrém körülményekhez, gondolok itt a kint uralkodó idôjárási viszonyokra. A fiatalok életre szóló barátságokat
kötöttek nem csak a más sportágakban kijutott versenyzôkkel, hanem az azonos sportágban versenyzô más nemzetek in-
dulóival is. A kint töltött 10 nap alatt versenyzôink hatalmas élményekkel gazdagodtak, értékes tapasztalatokat szereztek
minden téren. A szállásadónk jóvoltából még az edzések sem maradtak figyelmen kívül mivel a Hawekesbury kollégium
minden sportlétesítményét használatunkra bocsájtották.

Úgy gondolom, hogy a Sydneyben szerzett élmények és eredmények minden fiatal versenyzônk további pályafutásához
hatalmas lökést adhat.

HHüüttttnneerr  CCssaabbaa,,  AAYYOOFF  kkaajjaakk--kkeennuu  ssppoorrttáággvveezzeettôô
• • •

Leszögezhetjük, hogy a magyar kajak-kenu csapat ismét az éremtáblázat élén végzett. Ez azt bizonyítja, hogy az ifjúsá-
gi válogatottunk továbbra is a nemzetközi mezôny élén foglal helyet, sôt talán azt is mondhatjuk, hogy még mindig a leg-
erôsebb a magyar ifi kajak válogatott. Ez a 6 arany, 1 ezüst és 6 bronzérem, ezt igazolja és nem csak a versenyzôknek, ha-
nem nekünk, edzôknek is nagyon értékes és megnyugtató.

Versenyzôink úgy utaztak ki Ausztráliába, hogy érezhették, egy erôs magyar válogatottból választódtak ki. Jutalomként,
megtiszteltetésként fogták fel ezt a fesztivált, de egyben kihívásnak is tekintették. Mindenki a maximumot akarta kihozni
magából és ennek érdekében a már megszokott profi hozzáállását mutatta és hozta.

Mindenkit büszkeséggel töltött el az, hogy azon a pályán versenyezhettek, ahol 2000-ben az Olimpián a magyar kajak-
kenu csapat eddigi legsikeresebb olimpiai szereplésével dicsekedhet. Kicsit betekinthettek az olimpia világába, és egy ki-
csit a saját bôrükön érezhették az olimpiai eszmét és az olimpiai hangulatot. A megnyitó ünnepség, az olimpiai láng meg-
gyújtása felejthetetlen emlék számukra és egyben jó útravaló a felnôtt olimpiák világába, ahova ezek után mindannyian
még jobban el akarnak jutni. Mindenkiben megerôsödött az a tudat, hogy Rióban már a világ legjobbjaival akarnak verse-
nyezni. Új barátságokat kötöttek, nemzetközi rutinuk nôtt és nem mellékesen sikerélményeket szereztek. Mindenképpen
tapasztaltabbak lettek a nemzetközi és fôleg távoli földrészen rendezett versenyek terén.

Kitérve az egyes versenynapokra elmondható, hogy kicsit vegyes a kép. Az 1000 méteres futamok bronzérmeit a követ-
kezôként lehet értékelni:

A csaknem kétnapos utazás, a több, de inkább kevesebb alvással, kivétel nélkül mindenkit nagyon elfárasztott. A meg-
érkezésünk után pihenésre sem volt idô, kimentünk evezni a pályára. Igazi edzésre nem kerülhetett sor, csak a vízbizton-
ságot tudtuk valamelyest visszaszerezni. Próbáltuk a nyári stabilitást megközelíteni. Hajókat a helyi szervezôk biztosítot-
tak, sajnos nem minden esetben az elvárható színvonalút. Sok idôt kellett eltölteni a megfelelô beállításokkal, így az eve-
zésre már nem sok lehetôség maradt. Sokakat zavart az is, hogy nem a megszokott, jól bevált, saját hajóban versenyez-
hetett.

Ezek után, rögtön a megérkezés másnapján kellett a leghosszabb olimpiai távot teljesíteni a versenyzôknek. Még min-
dig fáradtak voltak, lézengtek a pálya mellett. Megviselte ôket az, hogy a fagyból és hóból Ausztrália legmelegebb nyará-
ba csöppentek. A tízórás idôeltolódás miatti átállás se sikerült még szinte senkinek. Végül, de nem utolsó sorban, csúcs-
formában lévô ausztrál, új-zélandi, kínai, japán, brazil kajakosokkal, kenusokkal kellett felvenniük a versenyt. Ezek nem is
gyenge kajakos nemzetek. Elég, ha figyelembe vesszük, hogy a londoni olimpián K-4 1000 méteren éppen a magyar egy-
séget megelôzve az ausztrál négyes lett az olimpiai bajnok. Vagy a nôi K-1 200 méteres mezônyében új-zélandi aranyérem
született, Janics Natasát letaszítva a trónról.

Az egész versenyhez az is hozzátartozik, hogy a versenyzôink 2-3 hónapja nem eveztek. Látszott ez a mozgásukon, nem
sikerült a technika elemeket végrehajtani. Ráadásul az 1000 méter elég hosszúnak bizonyult. A más mozgásfajtákhoz szo-
kott izomzat, (erôfejlesztés, futás, úszás) viszonylag hamar besavasodott, az izmok oxigénellátottsága csökkent, a moz-
gáshatárok lecsökkentek. Így csak hallatlan akaraterôvel és rutinnal tudták teljesíteni a távot. A versenyzôink a táv elsô fe-
lében még az élen haladtak, de a táv második felét már nem tudták a nyári színvonalon teljesíteni.

A 200 méteres napra, már egy nappal többet tudtak pihenni a gyerekek, néhányan végig tudták aludni az éjszakát, be-
indult az átállás. A 200 méteres távhoz szükséges robbanékonyság már jelentkezett a viszonylagos pihenés hatására. A
helyes technika végrehajtását nem befolyásolták annyira a biokémiai folyamatok. A sprinterekre jellemzô technikai felké-
szültség pedig kimagaslóan jobb volt az ellenfeleknél. Versenyzôink kezdték megszokni a vizet, a mozgást, a hajókat és a
nem mindennapi körülményeket. Hôséget, napsütést. A végeredmény: öt versenyszámból 4 arany és egy ezüstérem. Ta-
roltak a versenyzôink.

Összesítve: a gyerekek rengeteg pozitív élménnyel térhettek haza és nem mellékesen eredményesen is. A 12 fôs csa-
pat minden tagjának érmet akasztottak a nyakába. Sôt akadt olyan is, aki három (Tótka Sándor) vagy kettô (Lucz Dóra)
arannyal térhetett haza. A himnusz hallgatása, a magyar zászló felvonása megerôsítette a gyerekeket és minket edzôket
is abban, hogy jó úton járunk és optimistán tekinthetünk a jövôbe.

Továbbá nagy elônye volt az Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon való részvételnek, hogy egy kicsit fel tudtuk oldani a téli fel-
készülés okozta fásultságot. Hiszen november eleje óta folyik a klubokban a szárazföldi alapozó munka. Kizökkenhettek a
gyerekek téli monotóniából, így újult erôvel tudják folytatni a felkészülést a tavaszi vízre szállásig. Az ausztráliai verseny-
nek egyedüli hátránya az volt, hogy a már említett téli alapozó felkészülés finisét kellett félbeszakítani. Az utazással, a kinn
tartózkodással és a visszaállással csaknem két hét kimaradt az alapozásból, ami a következô versenyév alapját képezi.

Mindent összevetve, az egész csapat pozitív élményekkel, feltöltôdve és önbizalmat szerezve térhetett haza.
KKoovvááccss  GGáábboorr,,  kkaajjaakk--kkeennuu  eeddzzôô

SSúúllyyeemmeellééss
Elôzmények
A Magyar Olimpiai Bizottság meghívást kapott 2012. év szeptemberében, az Ausztrál Olimpiai Bizottságtól, az Ausztrá-

liai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon való részvételre. Az eseményre 30 ország,1700 versenyzôje kapott meghívást 17 sportág-
ban. Magyarország sportolóit négy sportágban hívták meg, köztük a súlyemelést. Négy nôi (53kg, 58kg, 63kg, és 69kg-os
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súlycsoportokban), és négy férfi (62kg, 77kg, 85kg, 110kg-os súlycsoportokban) sportolót vártak a rendezôk, akik 15-20 év
közöttiek. A Magyar Súlyemelô Szövetség részérôl 1 férfi és 1 nôi sportoló utazhatott.

A versenyre történô felkészülés:
A közvetlen felkészülésre nem volt mód, mivel az idô rövidsége nem tette lehetôvé. Illetve a versenyzôk edzésben vol-

tak, hiszen december elején fô versenyeken (UPOB, Junior Eb) vettek részt. A forma átmentése volt a cél, ami igen ne-
héz volt, hiszen egy súlyemelô sportoló egy évben kettônél több csúcsformát nehezen tud hozni!

Szakmai munka:
A szakmai munkában az alábbi edzôk vettek részt: Szász László, Végi Imre, Szabolcsi Károly, Szûcs Endre. Az edzôk fo-

lyamatosan, és céltudatosan készítették fel versenyzôiket. A sportolók felmérô versenyeken igazolták formájukat.
A verseny helyszínén a szakmai munkát Szûcs Endre irányította. A kiutazás a MOB szervezésében történt, valamennyi

sportág, és sportoló együtt utazott. A sportágak különbözô helyszínen, egymástól 20-40 km távolságban voltak elszállásol-
va. A súlyemelôk szállásánaka St. Ignatius College adott otthont Lane Cove-ben. A csapat, vezetôje Dr. Nagy Zsigmond
volt, aki a helyszínen megtekintette a két versenyzô szereplését. Dr. Nagy Zsigmond mindenben segítette ottlétünket, és
plusz erôt adott megtisztelô figyelme a versenyzôknek. A csapat orvosa Dr. Tóth Szabolcs volt, aki szintén a helyszínen
segítette munkánkat, és mindenben számíthattunk rá. A versenyzôknek problémamentesen sikerült az átállása (+10 h, fo-
gyasztás, versenyre hangolódás, stb.). A verseny helyszíne, a szállástól 500 méterre volt. Az étkezés a versenyhez közel
volt biztosítva. A rendezôk komolyan vették munkájukat. Az ellátás, és a szállás megfelelô volt.

Elért eredmények
A versenyzôk formájának idôzítése a rövid idô ellenére jól sikerült. Petra, és Bence hozta az elvárt eredményeket, és he-

lyezéseket. 

Szûcs Petra (Iregszemcsei S.Sz.S.E.):
Szereplését a 69 kg-os súlycsoportban terveztük, amire 4 kg-ot kellett fogyasztania. Nyolc versenyzô indult a súlycso-

portjában. Kiválasztását a rutinja, és fegyelmezettsége mellett a várható összetett eredménye indokolta. Erre nem is cá-
folt rá Petra. A fogyasztása kiválóan sikerült. Fegyelmezetten végezte a munkáját, végig együttmûködô volt. Motiváltan
versenyzett, öt sikeres gyakorlatot mutatott be. A 69 kg-ban új egyéni csúcsokat ért el szakításban (10 kg-ot javított), lö-
késben (13 kg-ot javított) és összetettben (23 kg-ot javított). Az utolsó lökés gyakorlatát (89 kg), sajnos a bírók elvették.
Teljesítménye megfelelô volt, szakítást 72 kg-mal, míg a lökést 86 kg-mal zárta. Összetettben 158 kg-ot ért el, és a ne-
gyedik helyezést szerezte meg. A 19 éves rendkívül tehetséges sportoló még 4 évig utánpótláskorú (U20, és U23) kor-
csoportban versenyezhet, és sikeres felkészítése esetén nem csak a felnôtt válogatott eredményes tagja lehet, de kor-
osztályos Eb érmet is várhatunk tôle a jövôben.

Simon Bence (Testvériség S.E.):
Szereplését a 85 kg-os súlycsoportban terveztük, amire nem kellett fogyasztania. Nyolc versenyzô indult a súlycsoport-

jában. Kiválasztását az akarata és fegyelmezettsége mellett a várható összetett eredménye indokolta. Bence kiválóan ol-
dotta meg a feladatát. Fegyelmezetten végezte a munkáját, végig együttmûködô volt. Motiváltan versenyzett, négy sike-
res gyakorlatot mutatott be. Teljesítménye a várakozásnak megfelelô volt, a szakítást 130 kg-mal, míg a lökést 153 kg-mal
zárta. Összetettben 283 kg-ot ért el, és a negyedik helyezést szerezte meg. A 17 éves rendkívül tehetséges sportoló még
7 évig utánpótláskorú (U17, U20, és U23) korcsoportban versenyezhet, és sikeres felkészítése esetén korosztályos Eb ér-
met is várhatunk tôle a jövôben.

Összegzés, értékelés
A Magyar Súlyemelô Szövetség megfelelô lehetôséget biztosít tehetséges fiatal versenyzôinek a megmérettetésekre,

és az elôre lépésre. Így részt vehettünk elôször a hatodik AYOF-on. A versenyzôk éltek a lehetôséggel, és kiválóan helyt
álltak. Gyakorlataikat 75%-ban sikeresen hajtották végre, ami nagyon jónak mondható egy kiélezett téthelyzetben dolgo-
zó fiatal sportolótól. Az itt szerepelt sportolók lehetnek a jövô felnôtt válogatottjának gerince. Természetesen sokat kell
még fejlôdni, hogy a jelenlegi legjobbjainkhoz felnôjenek, de tervszerû hosszú távú menedzseléssel erre tehetségük alap-
ján megvan a lehetôségük.

Bökfi János szövetségi kapitány által megkezdett újszerû szakmai munka garancia lehet jelen keret sikeres fejlôdésé-
hez. Ennek már most megvoltak a szakmai jelei. De el kell fogadnunk azt a tényt, amit Bökfi János is megerôsített, hogy
sajnos nemcsak „erôben", de technikailag is lemaradásunk van a világ középmezônyétôl is. Ennek fô oka az utánpótlás-
képzésben jelentkezik. Fel kell ismernünk azt a tényt, hogy szakmai programok kellenek. Közép- és hosszú távú célokat
kell megfogalmaznunk, ehhez, a célok elérése érdekében, pedig új utat kell találnunk a szakmai munkában. Át kell gondol-
ni a változások szükségszerûségét a menedzselésben (pl.: edzôtáborok, jutattások stb.), kiemelt tehetséggondozásra van
szükség (pl.: 8-10 fôs „talent" csoport negyedévenkénti edzôtáboroztatása, minôség biztosítása...stb.).

Igen fontos az edzôk képzése, továbbképzése. Csak jól felkészült edzônek lehet sikeres tanítványa, aki nemzetközi szin-
tig is eljuthat.

SSzzûûccss  EEnnddrree,,  UUttáánnppóóttllááss  vveezzeettôô,,  sszzaakkeeddzzôô,,  AAYYOOFF  ssúúllyyeemmeellééss  ssppoorrttáággvveezzeettôô

TTrriiaattlloonn
Az utazás, szállás, ellátás színvonala: Utazás a magyar csapattal közösen történt a Budapest-Bécs-Dubai-Sydney útvo-

nalon. A 28 órás utazáshoz a magyar csapat vezetése minden segítséget megadott a versenyzôknek, így a lehetôségek-
hez mérten kellemesen telt. Csapatunk az új-zélandi triatlonosokkal és evezôsökkel együtt a The King’s School középisko-
la kollégiumának Baker házában lett elszállásolva, a versenyközponttól mintegy 20 kilométerre. A szállás megfelelô volt, a

2013/1 ■ MAGYAR EDZŐ 13

Magyar Edzo  03-42  2013/03/24 20:56  Page 13



társaság igazi sportemberekbôl állt, a hangulat kiváló. Az étkezést a programoktól függôen vagy a szálláson, vagy a ver-
senyközpontban jelölték ki, ami minôségét és mennyiségét tekintve számunkra minden tekintetben kielégítô volt.

Az edzéslehetôségek, edzéskörülmények értékelése:
Versenyünk elôtti két napban minden feladatunk elvégzéséhez tökéletes edzésfeltételeket kaptunk. Az iskola területén

az 50 méteres nyitott medencét a megadott idôpontokban, a futópályát és a hatalmas parkot bármikor használhattuk. A
versenyhelyszínre pontosan induló buszokkal szállították a versenyzôket és edzôket, egyben a kerékpárok oda-vissza szál-
lítását is a rendezôk biztosították mind az edzések, mind a verseny alkalmával.

A verseny lebonyolítása, szervezettségének jellemzése:
Tökéletes, profi munka volt. A 46 Celsius fokos meleget nem lehet a szervezôk számlájára írni. A versenypálya bemu-

tatása (úszás, kerékpár, futás):
Úszás: 20 fokos hômérsékletû, csaknem feszített víztükrû kajakos pályán került megrendezésre.
Rajt: pontonról, rajtszám szerinti helyrôl történt, az elsô bója megfelelô 300 méteres távolságban lett kijelölve. Az úszás

utáni kifutás hosszú, kissé emelkedô szakaszon tökéletesen lett kiépítve. 
Kerékpár: 4x5 km téglalap alakú, nagyrészt sík, de a kanyarokban technikás, emelkedôkkel, dupla kanyarokkal tarkított,

egy sávos nyompályán, napos és szeles területen, jó minôségû aszfalton. 
Futás: A futópálya 2 x 2,5 km körös, sík, napos, szeles gáton került megrendezésre.
A magyar csapat tagjainak jellemzése (felkészültség, hozzáállás, motiváltság, magatartás): A magyar triatlon csapatot

egy fiú és egy lányversenyzô alkotta.
A kint tartózkodás idején hozzáállásukkal, magatartásukkal kapcsolatban semmilyen kifogás sem merült fel. Késés, fe-

gyelmezetlenség nem jellemzô és nem sikk a csapatban. Minden edzésüket és feladatukat idôben és a terveknek megfe-
lelôen elvégezték. Az akklimatizálódáshoz szükséges alvás / nem alvás idôpontokat kimagasló fegyelmezettséggel tartották
be, ami nem volt könnyû feladat. A versenyre való közvetlen felkészülés minden egyes részét – ahogy megtanulták a válo-
gatott edzôtáborozások alkalmával – önállóan tervezték meg és hajtották végre. Jelenlétemen és a biztató szavakon kívül
semmilyen segítségre nem volt szükségük. A verseny elôtt és közben kimagaslóan motiváltak és fegyelmezettek voltak.

Szakmai értékelés
A versenyzôink nemzetközi versenytapasztalata:
Sportolóink életkoruknak megfelelô tapasztalattal bírnak, és maximálisan otthonosan mozognak a világversenyek körül-

ményei között. Nemzetközi versenyeiket három évvel ezelôtt az Ifi Csapat Európa-bajnokságokkal kezdték, amit a junior
Eb-k követtek. 2010-tôl az Eb válogató versenyt is  Európa-kupa versenyen tartottuk. Pap Dávid 2011-ben már részt vett
a junior világbajnokságon is, ahol ifi létére nyolcadik helyezést ért el. Idén a junior Európa-bajnokság mellett, részt vettek
számos Európa-kupán is, a készségszintû versenyrutin megszerzése érdekében. A szeptemberi junior világbajnokság egyi-
küknek sem hozott sikert. Renátát fellökték az úszás utáni depózás közben, amitôl kerékpárja használhatatlanná vált. Dá-
vid – tôle szokatlan módon – mélyen tudása alatt teljesített. A sikertelen vb ellenben csak motiválta ôket.

AYOF felkészülés:
A szeptemberi világbajnokság utáni rövid pihenôt követôen kezdtük meg az AYOF felkészülést.
A verseny idôpontja okán alapjaiban kellett változtatnunk a megszokott téli tematikán. Az egy makrociklusos mennyisé-

gi alapozást követôen az egyesületi edzôikkel javaslataim alapján döntöttünk az edzéseszközökrôl, illetve a rendelkezé-
sünkre álló hetek edzésbeosztásáról az egyesületi edzôik elképzelése szerint. Figyelembe vettük a decemberi Héraklész
felmérôjüket és az egy hetes válogatott úszó edzôtábort is.

Ennek alapján edzéseik egy részét a Life 1 fitness centerben végeztük el. A spininget és a TRX erôsítést az ottani okta-
tókkal, a résztávos futóedzéseket és a regeneráló úszóedzéseket az én vezetésemmel. Természetesen megtartottuk a
hosszú és a hegyi futásokat, az egyesületi úszóedzéseket, illetve kerékpárra wattos görgôn edzettünk. A részletes edzés-
terveket vezetô edzôjük Kuttor Csaba dolgozta ki.

Az idôeltolódásra egy héttel az indulás elôtt kezdtünk készülni dr. Tóth Szabolcs útmutatása szerint.
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Név Sz. idô Korosztály Héraklész Bajnok Program 2012. évi triatlon
Edzôtáborok 2012 versenyeredményeik

Fuchs Renáta 1995 2012. ifi 1 hét Százhalombatta Ob 1.
Budaörsi TK/ 2013. junior 2 hét Garrucha Junior Eb 5.
Uniqa Team Újbuda SE 2 hét Pesaro Ifi Csapat Eb 5. 

1 hét Medulin (SE) Junior vb DNF
6 nap Balaton ( SE ) Junior Európa-kupa
1 hét Baja sorozat 1.
1 hét Eger
1 hét Százhalombatta
6 hét AYOF speciális felkészülés

Pap Dávid 1995 2012. 1 hét Százhalombatta Ob 1.
Triatlon Villám SE ifi 4 nap Százhalombatta Junior Eb 6.
/Uniqa Team Újbuda SE 2013. 1 hét Miskolc Ifi Csapat Eb 3.

junior 2 hét Pesaro Junior vb 46.
1 hét Eger
1 hét Százhalombatta
6 hét AYOF speciális felkészülés
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AYOF mezôny bemutatása:
Bár közel sem olyan nagy számú versenyzô indult, az AYOF versenyen, mint az Európa- vagy a világbajnokságon, még-

is rendkívül erôs mezôny gyûlt össze, hiszen az angol, az ausztrál, az új-zélandi és a japán junior versenyzôk, a világ él-
mezônyét jelentik. Az indulók között több kimagasló eredményt elért sportoló volt.

Lányok:vb 1. Fumika Matsumoto
Eb 1. – vb 9. Georgia Taylor-brown
vb 8 Elise Salt

Fiúk: vb 4. Kristian Blummenfet
vb 5. Gordon Benson
vb 7. Ryosike Maeda

Ellenfeleink egy része ezen a kontinensen él, a többiek már több mint egy hete edzettek Ausztráliában, mikor mi meg-
érkeztünk.

Elôzetesen elvárt AYOF eredmények: Triatlon sajátossága, hogy fizikai és pszichés teljesítôképességen felül jelentôs a
végeredményt befolyásoló külsô tényezô.

AYOF versenyeredmények értékelése:
9. helyezett Fuchs Renáta 1995 Budaörsi TK / Uniqa Team Újbuda SE
Renáta július óta edz az új egyesületében, átigazolásuk még nem történt meg. Egyesületi edzôk (Uniqa): Kuttor Csaba

és Schumacher Ákos. Válogatott edzô: Verrasztó Gabriella, Héraklész Bajnok Program. 

Eredmények:

Szöveges beszámoló és értékelés:
Reggel 8-kor a lányok rajtoltak elsôként, köztük nagy reményekkel telve Fuchs Renáta. Joggal reménykedtünk a

dobogós helyezésben, hiszen az elmúlt hónapok kemény munkája után, a megérkezést követô két napban Reni olyan
kirobbanó erôben volt, mintha azonnal akklimatizálódott volna a 10 órás idôeltolódáshoz. Míg az elôzô napokban Dá-
vid mozgott nehezebben, a verseny napján Renátát érte el ez a semmihez nem hasonlítható, rendkívül kellemetlen
érzés.

Úszáson az utolsó 8 méteren egy méterre leszakadt a vezetô bolyról és a máskor neki kedvezô hosszú kifutáson is épp-
hogy tartani tudta a távolságot, csökkenteni nem. Kiválóan depózott, mint mindig, de mire felszállt a kerékpárra 10 méter
hátránya lett, amit, a négy szuper erôs ausztrált és a két angol versenyzôt magába foglaló száguldó elsô bollyal szemben,
egyedül, képtelenség volt ledolgozni. Végül a második bolyt vitték ketten az új-zélandi versenyzôvel négy körön át. Futá-
sán a nyári formájához képest nem látszott, hogy bármi problémája lenne, de az a csodálatos technika és az összes pul-
zus zónában nagyságrenddel gyorsabb iram, ami az utóbbi hetekben ámulatba ejtô volt minden edzésen, akkor – és lehet,
hogy az idôeltolódás miatt, csak azon a napon – nem volt meg.

Mindennek ellenére Renáta egy pillanatra sem hagyta el magát, kemény erôfeszítéssel az utolsó méterig küzdött, ami-
vel a 9. helyezést érte el ebben a nem nagyszámú, ám annál erôsebb mezônyben.

Renáta háromszámos rendkívül tehetséges és elhivatott versenyzô. Figyelembe véve, hogy csak három nappal a ver-
seny elôtt érkeztünk és a fizikai teljesítôképessége szempontjából a legrosszabb állapotban az egyéni verseny napján volt,
nagyon jó teljesítményt nyújtott.

4. helyezett Pap Dávid 1995 Triatlon Villám SE / Uniqa Team Újbuda SE
Dávid szeptember óta edz az új egyesületében, átigazolásuk még nem történt meg. Egyesületi edzôk (Uniqa): Kuttor

Csaba és Schumacher Ákos. Válogatott edzô: Verrasztó Gabriella, Héraklész Bajnok Program.
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Név Sz. idô Korosztály Várt helyezés Elért helyezés Idei triatlon
versenyeredményeik

Fuchs Renáta 1995 2012. ifi 3 –10.. 9. Ob 1.
Budaörsi TK/ 2013. junior Junior Eb 5.
Uniqa Team Újbuda SE Ifi Csapat Eb 5. 

Junior vb-DNF
Junior Európa-kupa

sorozat 1.
Pap Dávid 1995 2012. 4 –12. 4. Ob 1.
Triatlon Villám SE ifi Junior Eb 6.
/Uniqa Team Újbuda SE 2013. Ifi Csapat Eb 3.

junior Junior vb 46.

PPooss FFiirrsstt  NNaammee LLaasstt  NNaammee CCoouunnttrryy TTiimmee SSwwiimm BBiikkee RRuunn
1. Jaz Hedgeland AUS 00:59:22 00:10:19 00:30:14 00:18:23
2. Sumire Ohara JPN 00:59:33 00:10:20 00:30:17 00:18:29
3. Georgia Taylor-brown GBR 00:59:37 00:10:16 00:30:17 00:18:34
4. Jodie Duff AUS 00:59:43 00:10:22 00:30:12 00:18:40
5. Mikayla Nielsen NZL 01:00:15 00:10:47 00:30:57 00:18:03
6. Holly Grice AUS 01:00:41 00:10:19 00:30:15 00:19:37
7. Anna Coldham AUS 01:00:58 00:10:19 00:30:14 00:19:56
8. Sophie Coldwell GBR 01:01:07 00:10:17 00:30:16 00:20:06
99.. RReennaattaa FFuucchhss HHUUNN 0011::0011::4488  0000::1100::3322  0000::3311::0099  0000::1199::3344

10 Hrista Stoyneva BUL 01:02:03 00:10:50 00:30:56 00:19:52
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Eredmények:

Pap Dávid ausztráliai teljesítményére nehéz szavakat találni és úgy gondolom, hogy nem csak én vagyok így ezzel. A
fantasztikus jelzô kevés rá. Ellenfelei és edzôik elismerését mindenesetre kivívta.

Úszásról a vezetô bollyal jött ki, majd a tizenhárom fôs elsô bolyban egy percig sem töltött be alárendelt szerepet, ami
az iramot látva, nem kis teljesítmény. A második, szintén villámgyors depózása után 42 fokos melegben kezdte meg az 5
kilométeres futást a napsütötte aszfalton. Az elsô kör végén a vezetô hármas bolyt pár másodpercre követte négy ver-
senyzô, köztük Pap Dávid. Második kör elején – amire készültünk – iramot váltva ellépet a társaitól, s bár a harmadik he-
lyen végzô – erejével teljesen elkészülô – angol fiút nem tudta utolérni, óriásit futott a rekkenô hôségben. Negyedik he-
lyezése csodálatos eredmény!

Dávid leggyengébb száma az elôzô években a kerékpározás volt, amiben idén óriásit fejlôdött. Lassan háromszámos ver-
senyzô válik belôle. Figyelembe véve, hogy csak három nappal a verseny elôtt érkeztünk és bizonyára nem volt a fizikai
teljesítôképessége csúcsán, a versenynapon, eredménye több mint óriási.

MIX váltó
19-én került sor a MIX váltóversenyre, ahol a két magyar versenyzônk, két ausztrál versenyzôvel ITU III. csapat néven

vehetett részt. „Kölcsön" társaikkal a hetedik helyen végeztek.

Eredmények:

AYOF tapasztalatok:
Már az is nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a rendezôk meghívták triatlonosainkat. Az, hogy teljesítményünk-

kel kivívtuk elismerésüket, még nagyobb.
Az AYOF felkészülés és a verseny szakmai tapasztalatai – lehetnek – olyan tényezôk, melyek felhasználásával betörhe-

tünk felnôttjeinkkel is a világ élmezônyébe. A Héraklész Bajnok Programban, kellôen megalapozott, kiváló élettani muta-
tókkal rendelkezô válogatottjainkkal évek óta érünk el ifi és junior korosztályban dobogós és pontszerzô helyezéseket a vi-
lágversenyeken, de a felnôtt mezônyben – egy-egy örömteli villanást kivéve – nem jön, több felnôtt korosztályos év után
sem, az igazi áttörés.

Az elmúlt hónapok felkészülése megerôsített bennünket abban, hogy a kondicionális edzésekhez szükséges kiváló inf-
rastrukturális háttér nélkül nincs siker. A folyamatos futószalagozás, TRX edzés, spinning és wattos görgôs edzésekkel vi-
lágszintû felkészülést vezényeltünk le. Azonban amit 2 emberrel meg lehet csinálni, azt nagy tömegben jelenleg egy klub
sem tudja biztosítani. Sem helység nincs rá, sem anyagi lehetôségek. A sportág óriási kiugrási lehetôsége lenne, ha ki-
épülne egy felszerelt, szövetségi edzéshelyszín Budapesten!

Amikor a magyar csapat a megérkezése után szétvált sportágakra, mindannyian szomorúak voltunk, de be kellett lát-
nunk, hogy a 0 – 24 órás együttlét a triatlonos edzôkkel, versenyzôkkel óriási hasznunkra volt. Az ausztráliai megmérette-
tés, a verseny, a felkészülés és az idôeltolódáshoz való alkalmazkodás tapasztalati mellett az AYOF az informális szakmai
kapcsolatok kiépülését is segítette, amit a késôbbiekben kihasználhatunk a versenyzôk lehetôségei, fejlôdésük biztosítá-
sa érdekében. A tökéletes – és hozzá kell tegyem – az eredményességhez szükséges, téli felkészülés Európában junior
kor után számos akadályba ütközik, hogy csak a hideg, havas idôjárást említsem. Ausztráliában, Új-Zélandon mindeközben
minden külsô körülmény adott a felkészülésre.

Sportágunkban számos versenyzô töltött éveket ausztráliai csapatokhoz csatlakozva, kiemelkedô eredménnyel: pl. Nicola
Spirig Svájc, olimpiai bajnok vagy Lisa Norden Norvégia, Olimpiai második helyezett. Meggyôzôdésem, hogy nem voltak te-
hetségesebbek és jobban felkészítettek, mint a mi korosztályos versenyzôink. Amivel feljutottak a csúcsra az a körülmények-
ben és a közegben keresendô. Néhány felnôtt magyar versenyzônk próbálkozott az elmúlt években, de túl nagy volt a lema-
radás mind a mennyiségi, mind az intenzitás, mind a szigorú edzésrendszer és életforma területén. A Bajnok Program 10
éves szisztematikus építkezése után és kiváló egyesületi edzôink munkája nyomán,  jelenleg a legjobb junior versenyzôink
rendelkeznek azokkal a fizikai és mentális képességgel – és kellôképpen elhivatottak hozzá –, hogy több hónapos alapozást,
befogadó ausztrál edzôknél, világszintû edzôtársakkal, sérülés nélkül, eredményesen elvégezzenek. Meggyôzôdésem, hogy
edzôink részvételére, tapasztalatszerzésére, tanulására is találnánk lehetôséget.

VVeerrrraasszzttóó  GGaabbrriieellllaa  AAYYOOFF  ttrriiaattlloonn  ssppoorrttáággvveezzeettôô
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PPooss FFiirrsstt  NNaammee LLaasstt  NNaammee CCoouunnttrryy TTiimmee SSwwiimm BBiikkee RRuunn
1. Jacob Birtwhistle AUS 00:55:03 00:09:52 00:29:11 00:15:59
2. Luke Willian AUS 00:55:20 00:09:38 00:29:27 00:16:14
3. Marc Austin GBR 00:55:33 00:09:36 00:29:26 00:16:30
44.. DDaavviidd PPaapp HHUUNN 0000::5555::4455 0000::0099::4455 0000::2299::2200 0000::1166::3399
5. Matthew Baker AUS 00:55:59 00:09:44 00:29:16 00:16:58
6. Zhengyu Duan CHN 00:56:00 00:09:45 00:29:20 00:16:54
7. Sam Ward NZL 00:56:17 00:09:49 00:29:17 00:17:11
8. Ryosuke Maeda JPN 00:56:24 00:09:33 00:29:28 00:17:22
9. Christian Wilson AUS 00:56:31 00:09:30 00:29:32 00:17:28

10. Bas De Waal NED 00:57:12 00:09:35 00:29:29 00:18:07

PPooss TTeeaamm NNaammee CCoouunnttrryy TTiimmee
1. Team Aus Green AUS 01:11:37
2. Team Aus Gold AUS 01:11:40
3. Team I Great Britain GBR 01:12:41
4. Team I Japan JPN 01:13:23
5. Team I New Zealand NZL 01:13:41

PPooss TTeeaamm NNaammee CCoouunnttrryy TTiimmee
6. Team I China CHN 01:15:16
7. Team III ITU ITU 01:15:33
8. Team I ITU ITU 01:15:54
9. Team I Netherlands NED 01:18:15

10. Team II ITU ITU 01:18:23
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ÚÚsszzááss
Úszó sportágunkban nyolc ország részvételével (AUS, JPN, CHN, NZL, BRA, CAN, OCE, HUN) megrendezett Ausztrál

Ifjúsági Olimpiai fesztivál Sydneyben a Magyar Olimpiai Bizottság és az AOC által volt szervezve.
Az AOC versenykiírása értelmében azok a versenyzôk állhattak rajthoz, akik a 18. életévüket még nem töltötték be.
A nyolc versenyzônk, válogatási elveink alapján összesen 7 klubból érkezett. Utánpótlásunk képviseletében két fiú és

hat leányversenyzô vehetett részt, egy sportágvezetô és egy edzô kíséretével.
Szállásunk a Sydney egyetem egyik épületében volt, ahol az elhelyezések és a higiéniai feltételek teljes mértékben meg-

feleltek az igényeknek.
Az étkezéssel kapcsolatban nem volt igazán probléma, sôt a rendkívül vitamindús táplálkozás, valamint a nyári éghajlat

fokozta csapatunk hangulatát.
A viszonylag hosszú utazás, valamint az átállás általános nehézségei befolyásolták ugyan versenyzôink teljesítményét,

valójában azonban igen gyorsan tudtunk alkalmazkodni az ottani körülményekhez.
A busztranszferek jól megszervezetten álltak a rendelkezésünkre. A verseny helyszínén a Sydney Olympic Park uszodá-

ban minden feltétel adott volt, hiszen a 2000-ben rendezett nyári olimpiai játékok helyszínén a versenymedencén kívül be-
melegítô medence is rendelkezésre állt.

A versenyszervezés a tájékoztatás az elôfutamok és a döntôk világszinten voltak megrendezve. A hangosbemondó hang-
ja különösen kellemesen töltötte be az uszoda légterét nem véletlenül, hiszen több olimpián is személyesen konferált.

Az úszó sportág fejlôdése továbbra is töretlen. A szóban forgó fejlôdés természetesen már ebben a korosztályban is se-
bességet váltott. A fent megjelölt nemzetek eltérô létszámú és eltérô korosztályú csapatokkal érkeztek, melyhez az edzôi
és saját masszôri segítség is kellô létszámban volt jelen.

Számottevô jelenségként írható le az a tény, hogy láthatóan komoly kiválasztási rendszeren mennek keresztül a ver-
senyzôk, mert az úgynevezett úszónemzeteknél abszolút megfigyelhetô az elônyös testalkatú versenyzôk sokasága, mely
versenyzôk nem „haboznak" az éremszerzésben sem.

Az elôzetes eredmény latolgatások és esélyek birtokában kijelenthetjük, hogy csapatunk fiatal kora ellenére hozta a tôle
elvárható eredményességet. Természetesen az egy bronzérmünk mellett a négy negyedik helyezésünkbôl, ha még „be-
jött" volna két dobogós, akkor tényleg teljesült volna az elvárásunk. (Részletes eredményeinket az 11..  ttáábblláázzaattbbaann mutatjuk
be.)

Az AYOF érmes és döntôs versenyzôink jövôbeni sikerei megalapozottnak tekinthetôk. Technikai, fizikai és mentális ál-
lapotuk az eredmények tükrében értékelendôk, melyeket néhány versenyzônél javítani kell, de sportági sajátosságként
minden versenyzônek rengeteg munkára, kitartásra valamint sok megszerzett tapasztalatra van szüksége még ahhoz,
hogy akár már a riói olimpiai csapatot erôsíthessék.

Szeretnénk a Magyar Olimpiai Bizottságnak gratulálni és hálánkat kifejezni ahhoz a sportdiplomáciai sikerhez, hogy egye-
düli európai országként részt vehettünk és betekintést nyerhettünk egy olyan versenyrendszerbe, ahol sok tapasztalatot
szerezhettünk versenyzôinkkel együtt, melyet a késôbbiekben hasznosítani tudunk.

Külön köszönjük Dr. Nagy Zsigmond nemzetközi igazgató úrnak profi és szakmai csapatvezetôi tevékenységét, valamint
a csapatorvosként jelen lévô Dr. Tóth Szabolcs úrnak a helyszínen nyújtott szakszerû és önzetlen segítségét.

Betegség egy versenyzônk (Kiss Nikoletta) rajthoz állását hiúsította meg (400-800 gyors) magas láz miatt. Doppingel-
lenôrzésre a magyar úszók esetében a versenyen nem került sor. Személyi vagy fegyelmezési probléma senkivel nem for-
dult elô, versenyzôink viselkedésével maximálisan elégedettek voltunk.

KKéésszzíítteettttee::  GGüüttttlleerr  KKáárroollyy  AAYYOOFF  úússzzááss  ssppoorrttáággvveezzeettôô
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2013. AYOF úszás (nevezés – idôeredmények – helyezés)
VVeerrsseennyyzzôô VVeerrsseennyysszzáámm IIddôôeerreeddmméénnyy HHeellyy..
GGRRÁÁTTZZ  BBeennjjáámmiinn 200 gyors 1:51:50 6.

400 gyors 3:57:98 5.
200 vegyes 2:05:53 4.

HHOOLLOODDAA  PPéétteerr 50 gyors 23:63 8.
100 gyors 52:12 13.

GGYYÖÖRRGGYY  RRéékkaa 50 gyors 27:25 17.
200 gyors 2:07:02 23.
400 vegyes 4:48:33 5.
100 pillangó 1:03:60 15.
4x200 gyors váltó 8:26.90 5.
4x100 vegyesváltó 4:16:02 5.

JJOOÓÓ  SSáárraa 200 gyors 2:03:11 5.
200 vegyes 2:18:57 8.
100 pillangó 1:00:70 4.
4x200 gyors váltó 8:26.90 5.
4x100 vegyesváltó 4:16:02 5.

VVeerrsseennyyzzôô VVeerrsseennyysszzáámm IIddôôeerreeddmméénnyy HHeellyy..
KKIISSSS  NNiikkoolleettttaa 200 gyors 2:05:58 15.

400 gyors betegség miatt visszalépett
800 gyors betegség miatt visszalépett

SSEEBBEESSTTYYÉÉNN  DDaallmmaa 100 pillangó 1:03:18 14.
200 pillangó 2:14:25 6.
200 vegyes 2:05:94 4.
100 mell 1:10:21 3.
4x200 gyors váltó 8:26.90 5.
4x100 vegyesváltó 4:16:02 5.

SSIIBBAALLIINN  FFllóórraa 400 gyorsúszás 4:24:88 6.
800 gyorsúszás 8:58:05 5.
4x200 gyors váltó 8:26.90 5.

SSZZTTAANNKKOOVVIICCSS  AAnnnnaa 100 mellúszás 1:10:51 4.
200 mellúszás 2:32:93 5.
4x100 vegyesváltó 4:16:02 5.
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– Hogyan állt össze az 1995-ös és az
1996-os születésûekbôl álló keret, és
mit kell tudni a kezdeti lépésekrôl, va-
lamint az eddig eltelt idôszakról?

– Fontos megemlíteni az elején,
hogy a kiválasztás még Both József
szakmai igazgató hozzáértését dicséri
– magyarázta Mészöly Géza. – Én már
egy mûködô rendszer munkájába kap-
csolódtam be, méghozzá Pisont István
segítôjeként azzal a nem is titkolt cél-
lal, hogy jövôre ugyancsak ketten dol-
gozhatunk majd a hazai rendezésû kor-
osztályos Eb-döntôn, csak akkor már
felcserélôdik kettônk között a beosz-
tás. Most én segítem az ô munkáját,
utána pedig ô segíti majd az enyémet.
A két korosztály között már most van
átjárás, akadnak fiatalok, akik az egy
évvel idôsebbek között is szerephez
jutnak. Adta magát az ötlet, hogy mi
ketten is dolgozzunk szorosan össze.
A fiatalok mögött – és a szakmai stáb
mögött is – már most igen erôs nem-
zetközi tapasztalat van, ezt több mint
ötven mérkôzésen gyûjtöttük össze.
Ennek a töménytelen munkának van
látszata, és hiszem, hogy lesz eredmé-
nye a felnôttek között is, nemzetközi
mércével mérve is. Mert kell, hogy le-
gyen, nincs mese.

– Mik a csapat számára a prioritások?
– Idén egyértelmûen az 1996-os ke-

reten van a hangsúly. Március végén
itthon rendezzük meg az elitkörös Eb-
selejtezôt, amelyen Fehéroroszország,
Finnország és Svédország lesz az el-
lenfelünk, és mindhárom riválisunkat
meg kell elôznünk ahhoz, hogy kijus-
sunk a szlovákiai rendezésû Európa-
bajnokságra. Nem lesz egyszerû a fel-
adat, hiszen kemény riválisok várnak
ránk, de hazai pályán megvalósítható a
küldetés. Az Eb-n már csak a konti-
nens legjobb nyolc csapata vehet rész,
ezt május végén rendezik meg. Onnan
az elsô hat helyezett jut ki az októberi
világbajnokságra, amelyet az Egyesült

Arab Emírségekben rendeznek. Ki-
mondott célunk eljutni oda, ahogyan
tette azt öt évvel ezelôtt a Gulácsi, Ko-
man, Németh fémjelezte korosztály.
Az akkor Sisa Tibor által irányított
együttes bronzérmes lett az Eb-n, és
miattuk rengeteg magyar szurkoló za-
rándokolt el Csehországba. Szeret-
nénk mi is hasonló élményt átélni. Az
egyiptomi vb-n aztán már Egervári
Sándor kezében volt a csapat, és lép-
hetett ismét a dobogó harmadik foká-
ra. Nagyszerû lenne megismételni azo-
kat a sikereket, és hiszem, hisszük
mindannyian, hogy ez közös munkával
megvalósítható. Ezt követôen a keret
legjobbjai csatlakoznak az egy évvel
idôsebbekhez, akiknek a hazai rende-
zésû korosztályos Eb-n lesz jelenésük,
kizárólag a kontinens legjobbjaival.

– Tudatosítják a játékosokban, hogy
pályafutásuk milyen fontos szakasza
elôtt állnak, vagy még túl fiatalok ah-
hoz, hogy ilyen terhet a vállukra tegye-
nek?

– A Magyar Labdarúgó Szövetség el-
nöke, Csányi Sándor már többször nyi-
latkozott arról, hogy produkció kell,
eredményeket kell elérni. Ennek a fe-
lelôsségét nekünk éppen ugyanúgy át
kell éreznünk, mint a játékosoknak. A
mi egyik feladatunk az, hogy ezt köz-
vetítsük nekik, és emlékeztessük ôket
rá, amikor alkalom adódik.

– Az 1995-ös születésûeknek rende-
zôként nem kell selejtezniük. Kiegé-
szülnek ugyan a már ilyen téren is ta-
pasztalattal bíró fiatalabb játékosokkal,
de hogyan tudják pótolni a tétmeccsek
hiányát, ami ebben a korosztályban is
kiemelkedôen fontos?

– Úgy, hogy – Csányi Sándor és Ber-
zi Sándor segítségének hála –, nagyon
erôs ellenfelekkel tudunk megmérkôz-
ni a felkészülés alatt. Készülünk egy
portugáliai tornára és játszunk a konti-
nens szûk elitjéhez tartozó portugálok
mellett a hollandokkal, az olaszokkal,

de még az utóbbi években felnôtt és
ifjúsági szinten is irányt mutató spa-
nyol válogatottal is. Azt hiszem, ezek a
találkozók megfelelôen szolgálják majd
a felkészülésünket és a fejlôdésünket.

– Az elmúlt évtizedekben rendre volt
legalább egy olyan korosztályos csapa-
tunk, amely felvette a versenyt Euró-
pa, illetve a világ legjobbjaival is. Hogy
messzebbre ezúttal ne is tekintsünk:
1976-ban ifi Eb-döntôs csapatunk volt,
1984-ben Eb-aranyérmes(!), 1996-ban
az öt európai válogatott egyikeként
részt vehettünk az atlantai olimpián, il-
letve ott vannak a már elôbb említett
sikerek a közelmúltból. A közös pont
viszont ezekben az, hogy felnôtt szin-
ten már nem tudtak igazán együtt ma-
radni ezek a csapatok – csak a kiemel-
kedôen legjobbak, maximum két-há-
rom játékos fért be huzamosabb ideig
az A-válogatottba –, de sok esetben
még élvonalbeli karriert sem futottak
be a tagjai, nemhogy nemzetközi mér-
cével mérhetôt. Egykori játékosként,
jelenlegi edzôként látható, értelmezhe-
tô ezeknek a múltbeli folyamatoknak a
tanulsága?

– Minden kornak, minden csapatnak
megvan a maga útja, és megvannak a
legjobbjai is. A mindennapjaimat ezzel
a két évfolyammal élve én most
meggyôzôdéssel csak azt tudom kije-
lenteni: ennek a keretnek minden tag-
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Párbeszéd nélkül a magyar futball meghal

Mészöly Géza szerint a ’95-ös, ’96-os születésû korosztály majd a felnôtt
mezônyben is képes lehet nemzetközi sikerekre

AA  llaabbddaarrúúggáássbbaann  ––  mmiinntt  mmiinnddeenn  mmááss  ssppoorrttáággbbaann  ––  ttööbbbbffaajjttaa  eeddzzôôii  kkiihhíívvááss  llééttee--
zziikk..  AAzz  eeggyyiikk  aazz  aallaappookkaatt  ttaannííttjjaa  aa  kkiiccssiikknneekk,,  aa  mmáássiikk  mmáárr  aa  ffeellnnôôtttteekkeett  vviisszzii  ccssaattáá--
bbaa  ––  aa  hhaazzaaii  vvaaggyy  aakkáárr  aa  nneemmzzeettkköözzii  hhaaddsszzíínnttéérreenn..  MMéésszzööllyy  GGéézzaa  eeggyy  hhaarrmmaaddiikk
úúttoonn  jjáárr::  eeggyy  kköözztteess,,  áámm  aannnnááll  ffoonnttoossaabbbb  kkoorroosszzttáállyy  kkiivváállaasszzttoottttjjaaiivvaall,,  uuttáánnppóóttllááss--
kkoorrúú  kkaammaasszzookkkkaall,,  ffiiaattaalleemmbbeerreekkkkeell  ddoollggoozziikk..  AA  sszzöövveettssééggii  eeddzzôô  eellhhiivvaattoottttssáággáá--
nnááll  ccssaakk  aa  lleellkkeesseeddééssee  nnaaggyyoobbbb,,  mmiikköözzbbeenn  mmeeggggyyôôzzôôddééssee::  kkiivvéétteelleess  tteehheettssééggee--
kkeett  ppaalllléérroozzhhaatt,,  oollyyaannookkaatt,,  aakkiikk  kkééppeesseekk  kkiirráánnttaannii  aa  mmaaggyyaarr  ffuuttbbaallll  éévvttiizzeeddeekk  óóttaa
kkááttyyúúbbaann  rreekkeeddtt  sszzeekkeerréétt,,  hhooggyy  aa  nneemmzzeettkköözzii  kköözzééppmmeezzôônnyytt  iiss  mmaagguukk  mmööggöötttt
hhaaggyyvvaa,,  nnééhháánnyy  éévv  mmúúllvvaa  aa  lleeggjjoobbbbaakknnaakk  lleeggyyeenneekk  mmééllttóó  ppaarrttnneerreeii..

Mészöly Géza
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jából profi labdarúgó lesz, és ha a kor-
osztályonkénti két-három fôt átlagnak
veszem, akkor legalább duplára, de in-
kább triplára mondanám azoknak a
számát, akik 20-22 évesen már ott
lesznek a nagyválogatott látószögé-
ben. Nem mondom, hogy már akkor
szerephez is jutnak, de egyszerûen
megkerülhetetlenek lesznek.

– Milyen szakmai érvekre alapozza
ezt a véleményét?

– Egész egyszerûen arra, hogy az
alapképzettségük annyival jobb. Ter-
mészetesen ehhez sok minden egyéb-
nek is passzolnia kell. Legfôképp an-
nak, hogy a fejlôdésük töretlen marad-
jon, egy súlyos sérülés, egy rossz iga-

zolás vagy klubváltás ne okozzon stag-
nálást, esetleg visszafejlôdést.

– A töretlen fejlôdés alatt mit ért?
Ezt az ifjúsági válogatottakra kell érte-
ni, vagy inkább a klubmunkára utalt?
– Nagyon fontos a válogatottban vég-
zett munka, az ott szerzett tapasztalat,
de a lényegi munka a klubokban folyik,
hiszen a legtöbb idôt ott töltik a játéko-
sok. A fiataljaink fejlôdését az szolgálja
leginkább, ha a felnôtt csapatok edzôi
minél elôbb megadják a bizonyítási le-
hetôséget ezeknek a srácoknak. Il-
lovszky Rudi bácsi annak idején tizen-
nyolc évesen, 1985-ben dobott be a Va-
sas élvonalbeli felnôttjei közé. Arra biz-
tatom az edzôkollégákat: merjenek a fi-

ataloknak lehetôséget adni, és biztos
vagyok benne, hogy ôk záros határidôn
belül nemcsak meghálálják ezt, hanem
meghatározó játékosokká válnak. Sok
magyar klubnál az anyagi problémák mi-
att kerülnek elôtérbe a saját nevelésû fi-
atalok, de jó lenne, ha ezt nem problé-
maként élnék meg. Én Újpesten jártam
hasonló cipôben, amit részben szintén
a kényszer szült. Az is tény, hogy sok
múlik a szakemberen, hogy bevállalja-e
az áldozatos munkát, hogy foglalkozzon
a fiatalokkal, avagy sem.

– Miben különböznek a mostani ifjú-
sági játékosok a tíz, húsz évvel ezelôt-
tiekhez képest?

– Bár azt nem látom, hogy például az
átlagmagasság nôtt volna, fizikailag
mégis sokkal erôsebbek a mai fiatalok,
mint mi voltunk annak idején. Egy 17-
18 éves ifjúsági játékosnak már telje-
sen kidolgozott az izomzata. A mi
idônkben akár elment volna az ilyen
testalkat a felnôttek között is. Már
csak ezért is bátran merem ajánlani,
hogy a feltörekvô ifjú labdarúgó kapja
meg klubjában a lehetôséget akár az
elsô csapatban is, hiszen eközben a
technikája és a taktikai felkészültsége
már a 24-26 évesek szintjén van.

– Egy korábbi nyilatkozatában emlí-
tette, hogy mennyire motiválja önt,
mint edzôt az a tudat, hogy a felcsúti
stadionavatóra akár a hazai Eb-döntôn
kerülhet sor, amelynek aktív fôszerep-
lôje lesz csapatával, vagy éppen az ide-
haza impozánsnak számító, de a  nem-
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U-17-es válogatottunk a belgák ellen (2-2) Telkiben. Felsô sor balról jobbra: Bobál D., Asztalos, Hrabina, Tamás, Bobál G. Alsó sor:
Tóth, Baksa, Vida, Berecz, Nagy, Németh 

A határokon túl
Amíg a korábbi korosztályoknál döntôen a szomszédos országok csapataival

játszottunk felkészülési mérkôzéseket, addig a mostaniaknál tágult a kör, „ka-
landozó ifjaink" bejárják egész Európát. Ehhez szükség volt anyagi többletforrá-
sokra, valamint erôsebb, kiterjedtebb nemzetközi kapcsolati tôkére is. Mivel a
kettô szerencsésen párosult, csapataink megtalálták azokat a tornákat, ahol ní-
vósabb riválisokkal, a korosztály legjobbjaival is megmérkôzhetnek. Arról nem
is beszélve, hogy amíg korábban egy-egy mérkôzésrôl, plusz rövid utazásról
volt szó, addig most már tornákban gondolkodhatnak a szakvezetôk. Ez pedig
az arra való rövid összetartás mellett egy helyszínen több meccset jelent. Ott
lehet tesztelni, gyakorolni, ismételni, fejlôdni, nem mellékesen pedig elitkörös
selejtezôket szimulálni, ahol hasonlóan sûrû a menetrend, és persze magas a
színvonal. Egy korosztálynál a bô keretet ötven játékos alkotja, ebbôl nagyjából
harmincat mozgatnak a szakvezetôk, a sérülésektôl és a klubkötelezettségtôl
függôen. Edzésekrôl rendre kikérik a kiválasztottakat, de a felnôtt keret edzôtá-
borából, esetleg mérkôzésérôl már nem. A keret tagjai a klubjaikban – szinte ki-
vétel nélkül – nem a saját korosztályukban játszanak, hanem az idôsebbek kö-
zött, nem egy tehetség pedig már a felnôtt csapat keretének tagja.

Magyar Edzo  03-42  2013/03/24 20:59  Page 19



zetközi összehasonlítást is kiálló gyôri
ETO-Parkban léphetnek pályára. Ez a
fiatalok számára szintén ekkora jelen-
tôséggel bír, vagy nekik már csak a
Bernabéu, a Camp Nou vagy a Wemb-
ley – hogy kiragadjunk pár példát – je-
lent nívót?

– Biztos vagyok benne, hogy nem.
Természetesen megvalósítandó és
megvalósítható álom kell, hogy legyen
számukra az, hogy hétrôl-hétre hason-
ló európai arénákban, tízezrek elôtt
mutassák meg magukat, de jó tudni,
hogy milyen kiemelkedôen fontos szá-
mukra a válogatott, vagy éppen a hazai
rendezésû Eb. Abszolút képben van-
nak a leendô ellenfeleinkrôl, akár tét-
meccsen, akár felkészülési találkozón
lépünk pályára, ismerik a helyszíneket,
naprakészek az idôpontokkal. Igenis

foglalkoztatja ôket, és ez nagy öröm
számunkra, mert jelzi: nemcsak úgy el-
jönnek a válogatottba, itt vannak ve-
lünk, mert kedvesen hívjuk ôket. Ennél
lényegesebb és fontosabb, hogy ôk is
szeretnének jönni, nekik fontos, hogy
ide tartozhatnak, ebbe a közösségbe.
A létezô legnagyobb szomorúság pe-
dig az, ha ilyen-olyan okból éppen nem
lehetnek velünk.

– Miközben távlati célként állandó
BL-szereplô, európai nagycsapatokat
kell célként lebegtetni a fiatalok elôtt,
hogyan lehet ezzel párhuzamosan a
földön tartani ôket, hogy az elsô lép-
csô után csak a másodikra lépjenek,
legfeljebb a harmadikra, de ne mind-
járt az ötödikre. Kevés a sikeres, több
a sikertelen példa: a túl korai vagy egy-
szerûen más okokból sikertelen klub-

váltás évekre visszavethet valakit a pá-
lyafutásában. Ezen a téren lehet általá-
nosítani?

– Nem hiszem. A legfontosabb az,
hogy ebben a fiatal korban kizárólag
szakmai alapokon szülessenek meg a
döntések. Segíti-e a klubváltás a fiatal
futballista fejlôdését, megkapja-e a
megfelelô szakmai hátteret, a szüksé-
ges meccsterhelést – itthon vagy ép-
pen külföldön –, vagy sem? Ne legyen
ebbôl üzleti szempont, sem hiúsági
kérdés. És ez mindannyiunk, edzôk,
klubvezetôk, menedzserek, szülôk kö-
zös felelôssége.

– Evezzünk más vizekre! Hogyan
képzeljük el egy szövetségi edzô mun-
káját akkor, ha például nincs felkészü-
lési torna, de még összetartás sem?

– Jó a kérdés. Amikor belevágtam
ebbe az egészbe, nem is gondoltam
bele, hogy milyen sok utazással jár
majd a munkám. Komolyan mondom,
néha csak a bôröndömet pakolom át
otthon vagy villámlátogatás erejéig ta-
lálkozom a családtagjaimmal. Most
például Spanyolországból jöttem az
egyik korosztállyal, de már megyek is
tovább Máltára a másikkal. Amikor
szezon van, folyamatosan látogatjuk a
bajnokikat, a felkészülési idôszak né-
hány üres napján pedig az edzéseket.
Sok klubnál jártunk, de még van elma-
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Hegedûs: A kiválasztás óta más minden
„Azért gondoljuk úgy mi, szakemberek, hogy ez a korosztály lehet az, amely

nemzetközi szinten is sikereket érhet el, mert az elôzô évekkel ellentétben ez
a garnitúra évek óta folyamatosan szállítja az eredményeket – mondta Hege-
dûs Gábor, a kerettel dolgozó egyik szövetségi edzô. – Tizenhét-tizennyolc
éves fiatalokat már nehéz a klubjaiktól megkapni a válogatott összetartásokra,
a fiatalabbakat viszont igen, így náluk a képzésre is nagyobb hangsúlyt lehetett
fektetni. A közös munkával eltöltött két-három év során erre volt is bôven le-
hetôségünk. Mindenképpen meg kell említeni Both József kollégánkat, aki egy
teljesen új szisztéma alapján végezte annak idején a keret kiválasztását. A Bo-
zsik-program keretében nem a fizikai adottságokra, hanem sokkal inkább a
technikai képességekre helyezte a hangsúlyt, ebben azóta is töretlenül hi-
szünk. Elôfordult, hogy szembetaláltuk magunkat egy fizikailag sokkal erôsebb
orosz csapattal, amely az elsô húsz percben valósággal bedarált minket. Meg
is ijedtünk egy pillanatra a kispadon, hogy mi lesz így velünk, de fölösleges volt
aggódni, mert az idô nekünk dolgozott, és a végén érvényre juttattuk a takti-
kai, technikai fölényünket."

A kép jellemzôje
– mindenki

mosolyog
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radásunk ilyen téren, amit pótolnunk
kell. És nem vagyok rest igénybe ven-
ni a modern technika vívmányait, rend-
szeresen beszélek mobilon a srácok-
kal, vagy éppen e-mailezek velük.

– Amikor elmennek egy klubhoz, és
bepillantást kapnak az ott folyó munká-
ba, akkor véleményeznek is, vagy ez
kényes kérdés, és inkább nem avat-
koznak bele semmibe?

– Beavatkozásnak semmiképpen
sem mondanám, de kölcsönösen
megosztjuk egymással a véleményün-
ket. Annak semmi értelmét nem lá-
tom, hogy elmegyek valahová, ott kör-
benézek, aztán megveregetem a helyi
edzôkolléga vállát, és azt mondom:
gyerekek, nagyon jók vagytok, reme-
kül dolgoztok. Erre aztán ôk megvere-
getik az én vállamat, és azt válaszolják:
ti is. Miközben belül azt gondoljuk: csi-
náld csak, öreg, ahogy akarod, úgy is
én vagyok a jobb, csak én tudom a
frankót. Szükség van az ôszinte kom-
munikációra, a párbeszédre, mert
meggyôzôdésem, hogy a nélkül a ma-
gyar futball meghal. És akkor is kell a
párbeszéd, sôt, akkor kell igazán, ha
nézet- vagy véleménykülönbségek
adódnak. Nagy segítségünkre van a
kapcsolatépítésben és- tartásban az
A+ képzés, amit kimondottan azoknak
a trénereknek találtak ki, akik az után-
pótlásban dolgoznak. Bár megvan a
pro licencem, és az elején a kollégák-
kal együtt magam is ódzkodtam ettôl –
az egyébként is sûrû naptáramban ho-
vá illesztem még be az órákat –, hamar
beláttam annak szakmai és emberi po-
zitívumait. A profi csapatok utánpótlás-
igazgatói, az akadémiák vezetôi ugyan-
is a szövetségi edzôkkel együtt gya-
korlatilag osztálytársak lettek, így min-
den aktuális dolgot meg tudunk be-
szélni négyszemközt, viszonylag gyors
átfolyással. Különben is folyamatosan
tájékozódunk, ôk miben tudják segíte-
ni a mi munkánkat, de persze ôk is for-
dulhatnak hozzánk kéréssel: mi miben
tudunk segíteni nekik. Például folya-
matosan kapunk jelzéseket azokról,
akik nem kerettagok, és eddig elkerül-
ték a figyelmünket, viszont számolni
kell velük, mert huzamosabb idôn át ki-
emelkedô teljesítményt nyújtanak a
klubjukban.

– A válogatott összetartásain milyen
munkát végeznek, a nemzetközi
meccseken mire helyezik a hangsúlyt?

– Elsôsorban próbáljuk kialakítani a
saját, egyértelmû elképzeléseinket, filo-
zófiánkat. Majd ennek kapcsán próbál-
juk meggyôzni a klubokat is, már ahol
nem eszerint mûködnek, dolgoznak.

– Mi ennek a lényege?
– Az, hogy a csapataink ne a saját tér-

felünkön való védekezésre és a kont-

rákra rendezkedjenek be, hátul sok, elöl
pedig kevés játékossal. Rengeteg idô
és energia ugyanis, amíg felvisszük a
labdát a gólveszélyes területre, az el-
lenfél tizenhatosához, a kapu elé, ahol
a helyzetek kialakíthatók. Ezért van az,
hogy a magyar együttesek a meccsek
utolsó húsz-harminc percére rendre el-
készülnek az erejükkel, felemésztik a fi-
zikai tartalékaikat. Igenis menjünk ez
elé, a labdavesztés után támadjunk
vissza azonnal. Ez a mûvelet legyen
összehangolt, és vegyen részt benne
minden játékos. Szûkítsük le a terüle-
tet, szerezzünk labdát lehetôleg már az
ellenfél térfelén, majd azt járatva, meg-
tartva alakítsunk ki helyzeteket. Szá-
momra egyértelmûen ez a futball jövô-
je, de igazából már a jelene is. Ezt a
módszert fejlesztették tökélyre a spa-
nyolok, azon belül is a Barcelona, és
ami jó, ami mûködik, azt nem szégyen
megtanulni, alkalmazni. Legalábbis, ha
a liverpooli és a manchesteri vezetô

kluboknál nem csinálnak belôle hiúsági
kérdést – a két angol város négy élvo-
nalbeli klubjánál voltam tanulmányúton
tavaly és idén is –, akkor nekünk sem
kell, nincs igazam?

– A futballfilozófián túl minden mást
rendben valónak talált idehaza?

– Pont ezek az angliai utak mutatták
meg nekem, hogy az alapoknál, gondo-
lok itt a hat és tizenkét év közötti idô-
szakra, teljes reformra szorulunk. Még
véletlenül sem szabad futtatni a gyere-
keket, csak labdás feladatot végezhet-
nek. Legyen sok labdaérintés, passz,
rúgás, hadd tökéletesedjen a lábtartás.
Both József közelmúltban megjelent
szakkönyvét tudom irányt adónak ne-
vezni, óriási rutinnal bíró, kiváló edzô-
kollégám az életkori sajátosságokat fi-
gyelembe véve vezette végig a felké-
szítést egészen a gyermekkortól.

– Fiatal játékosokról beszélünk, a
személyiségük ebben a korban jelentô-
sen formálódik, befolyásolható. Mit
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Övék a jövô
A teljesség igénye nélkül szemezgettünk a keretben 
TTaammááss  KKrriisszzttiiáánn  ((AACC  MMiillaann)):: Ritka a nemzetközi szinten is jegyzett magyar

szélsôhátvéd, a milánóiak légiósa azzá válhat. Jó a fizikuma, jól lép be a táma-
dásokba, amennyiben fejlôdése töretlen lesz, rutint szerez, és taktikailag to-
vább érik, sok szép percet szerezhet.

NNéémmeetthh  MMáárriióó  ((HHaallaaddááss)):: A bulldogszerû középpályás már a szombathelyiek
elsô keretével készül, tavasszal a felnôttek közé is beverekedheti magát. Bár
a testfelépítése nem kiemelkedô, fáradhatatlan, valósággal felszántja a pályát,
és felôrli az ellenfeleket.

KKaallmmáárr  ZZssoolltt  ((GGyyôôrr)):: A technikás, klasszikus irányító erényeit viselô középpá-
lyás az ETO felnôttjei között sem ismeretlen, kezdeményezôkészsége messze
átlagon felüli, mozgása, cselei Albert Flóriánt idézik annak, aki élôben láthatta
az egyetlen magyar aranylabdást.

BBeerreecczz  ZZssoommbboorr  ((VVaassaass)):: A védekezô középpályás nagyszerû ütemérzékkel
és szerelôkészséggel szûri meg az ellenfél támadásait, segíti a védôket. Hatal-
mas munkabírásával óriási területet képes bejátszani és levédekezni.

AAsszzttaallooss  DDáávviidd  ((MMTTKK)):: A válogatottban védôként, védekezô középpályásként
számít alapembernek, klubjában a felnôttekkel edz, korosztályában viszont
éket játszik. Képességeirôl sokat elárul, hogy elsô az U19-es bajnokság góllö-
vôlistáján. Legjobbjaink között alapkövetelmény, hogy az egyik védônek be kell
kapcsolódnia a támadásokba, ennek az elvárásnak tökéletesen megfelel.

HHrraabbiinnaa  AAlleexx  ((NNyyíírreeggyyhháázzaa)):: A nyírségi kapus klubjában az elsô keret tagja,
erénye, hogy nagyszerû versenyzôtípus, nem jön zavarba, ha rangos az ellen-
fél, és még tétje is van a meccsnek. Persze a hálóôrökre jellemzô „flúg“ sem
hiányzik belôle: ha úgy látja jónak, a hazaadott labdával a saját ötösén belül a
köténycselt is megkockáztatja az ôt támadó csatárral szemben. Lippai József
kapusedzô rengeteget foglakozik vele – mentálisan is.

FFoorrggááccss  DDáávviidd  ((AAttaallaannttaa)):: Nem véletlenül került ki fiatalon az olasz klubhoz, vi-
szont súlyos sérülése után elsiette a visszatérését, ami miatt ismét kihagyásra
kényszerült. Lassan egy éve marad ki, esetében kérdésessé vált, hogy be tud-
ja-e futni azt a karriert, amit képessége és tehetsége alapján okkal jósoltak neki.

BBoobbááll  DDáávviidd  ((HHoonnvvéédd)):: A kiváló felépítésû védô szintén súlyos sérülést szen-
vedett, de reménykedni lehet benne, hogy fiatal szervezete tünetmentesen
lép túl a hosszú kényszerpihenôn.

BBoobbááll  GGeerrggeellyy  ((HHoonnvvéédd)):: Ikertestvéréhez hasonlóan nagyszerû felépítésû
futballista, nem véletlen jártak mindketten próbajátékon a Manchester Citynél,
de több olyan nyugat-európai klub látószögébe is bekerült, amely fogékony a
fiatal tehetségekre. És akiknél nem hátrány, ha a kiszemelt gólerôs… A keret
elsô számú gólfelelôsének a kispestieknél már megvolt az élvonalbeli bemu-
tatkozása.
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tesz, tehet ezért, vagy adott esetben
ez ellen egy szövetségi edzô?

– Volt korosztályos, majd felnôtt vá-
logatottként, profi futballistaként, aki
játszhatott idehaza és légiósként is,
azt hiszem, teljes mértékben elfogad-
nak engem és a meglátásaimat is.
Ahogy minél többször találkoztunk,
úgy beszélgettünk egyre többet, akár
csapatként közösen, de ha úgy hozta a
szituáció, akár négyszemközt is. Példá-
ul az összetartások vagy az utazások
alatt tulajdonképpen lakva ismertük
meg egymást közelrôl oda-vissza. Tud-
ják, hogy szakmai és személyes jelle-
gû kérdéseikkel is bármikor fordulhat-
nak hozzám, az internet és a mobiltele-
fon világában akár a nap huszonnégy
órájában. Sôt, a lányom éppen ez a ge-
neráció, tehát gyakorló édesapaként is
fogékony vagyok a problémáikra, de
akár a mondanivalójukra is. Persze ez
nemcsak rám igaz, ugyanígy számít-
hatnak bármelyik kollégámra. Viszont
mi ebben a fontos kérdésben önma-
gunkban kevesek lennénk. Ahogy már
ezt érintettük is, a kluboknál is megfe-
lelô partnerekre van szükség ehhez.
És most nem csak az edzôkollégákra
gondolok, hanem a rutinos, idôsebb
játékosokra is. A 18 éves Németh Má-
rió számára akár már tavasszal eljöhet
a nagy áttörés – gondolok itt a szom-
bathelyi felnôtt csapatra –, és nagyon
fontos, hogy a Haladásban olyan játé-

kosokra nézhet fel példaképként, mint
Halmosi Péter vagy éppen Kenesei
Krisztián. Nekik is fontos szerep jut,
hogyan és milyen irányba terelgetik
ezt a fiút az életben. Tudatosítják-e
benne: a gladiátorharcra emlékeztetô
modern futballba semmilyen kilengés,
lazaság nem fér bele. Minden szinten
és percben szükség van az erôre, ami-
hez a maximális szellemi és fizikai fel-
készülés mellett a megfelelô pihenés
és étrend is szükséges. De fontos a
közösségi élet is, annak minden rez-
dülésével, mert csapatjáték révén
egységesnek kell lennünk a pályán is.
Az elsô összetartáson még a négy-öt

fôs asztaltársaság nem egymással be-
szélt, hanem mindenki a saját mobiljá-
val, kis elektronikai kütyüjével volt el-
foglalva. Nekem ez újdonság volt, hi-
szen a mi idônkben nem volt internet,
és telefon sem nagyon, nemhogy mo-
bil. De becsületükre legyen mondva, a
srácok megértették és elfogadták a
házirendet, hogy a begyûjtött mobilok
nem ellenük szólnak, ez az ô érdekü-
ket szolgálja. Szerencsére nyitottak
voltak, nem volt sértôdés, duzzogás,
így nyugodtan kijelenthetem: nem-
csak kiváló csapatot, hanem remek
közösséget is irányíthatunk. 

KKrraasszz  EEmmiill
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Pisont: Fejben is roppant erôsek 
„Both József irányításával egy igazi mintakorosztályt

akartunk felállítani, amely rengeteg nemzetközi mérkôzé-
sen méreti meg magát, ezek lettek a ’95-ös és ’96-os
születésû fiatalok – mondta Pisont István szövetségi
edzô. – A sok összetartás, az ötven körüli mérkôzésszám
során rengeteg újdonságot lehetett tanítani, elsajátítani
és begyakorolni. Mivel magát a kiválasztást is teljesen
más alapokra helyeztük, mostanra bármelyik riválissal
szemben bármikor nyugodt szívvel bevethetô csapatként
gondolok erre a két korosztályra, amelynek a tagjai men-
tálisan is roppant erôsek és kiegyensúlyozottak. Nem vé-
letlen, hogy a kerettagok klubjaikban nem a saját korosz-
tályukban, hanem az idôsebbek között szerepelhetnek,
néhányan már a felnôttek között. Az eredmény már a ’95-
ös korosztálynál sem maradt el, sajnálom, hogy tôlük tel-
jesen független esemény miatt végül nem sikerült kijut-
niuk az Eb-döntôre, mert különben a pályán elért eredmé-
nyek alapján ezt elérték. A ’96-os csapat hozzájuk hason-
ló cipôben jár, az idei Eb-selejtezôs elitkörben, hazai kör-
nyezetben megvan az esélyük a továbblépésre. Amit a
sors elvett a ’95-ös együttestôl, azt a 2014-es, hazai ren-
dezésû Eb-vel visszaadta nekik. Az a torna nagyon jó mér-
ce lehet a képességeik felmérésére, egyben visszajel-
zést kapunk mi is a filozófiánkról, valamint az elvégzett
munkáról. Edzôként roppant megtisztelô feladat ebben
az újszerû, nívós szakmai tevékenységben részt venni, a
folyamat egyik fontos láncszemének lenni. Remélem,
megadatik nekünk, hogy mi irányítsuk a válogatottat a ha-
zai rendezésû Eb-n".

Simon Attila: Egységes szakmai koncepció
„Hiszünk benne, hogy több év után az elsô igazán sikeres évfolyam a magyar

futballban a ’95 –’96-os születésû generáció lesz, amely egyben az akadémiai
rendszer elismerése is – mondta Simon Attila, a szombathelyi Illés Akadémia
vezetôje. – A két válogatott keret kilencven százalékát öt akadémia nevelte ki,
az ott folyó munka volt az alapja a korosztályos válogatottaknál új szisztéma
szerint történô kiválasztásnak, illetve szakmai programnak. Mi évek óta dolgo-
zunk a szövetségi edzôkkel, és ha nem is követeltük tôlük, de nagyon vártuk
már az egész országra érvényes, egységes szakmai koncepció kidolgozását. Ez
végre valahára megtörtént, ami óriási segítség volt az akadémiáknak is, hiszen
tudjuk, ôk milyen munkát végeznek, milyen irányelvek alapján dolgoznak, és
hogyan tudunk ebben minél jobb hatékonysággal a segítségükre lenni, a keret-
edzôk keze alá dolgozni. Ebbôl az akadémiák, a korosztályos válogatottak, így a
magyar futball is profitál. A munkakapcsolat szorosabb lett, így már nemcsak az
adott év Eb-selejtezôin van alkalmunk találkozni egymással, hanem majdhogy-
nem napi szinten értekezünk, tudunk egymásról. Tényleg közösen dolgozha-
tunk a közös célokért, a magyar futball felemelkedéséért."

Magyar gólöröm:
Tóth, Baksa, Berecz
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– Az újságírók hagyományos év végi
szavazásán 2012-ben az Év szövetségi
kapitányának választották, köszönhe-
tôen az Ön által irányított férfi kézilab-
da-válogatott olimpiai negyedik helyé-
nek, amely az egyik legjobb magyar
csapateredmény volt Londonban.

– Óriási megtiszteltetés ez a cím.
1986-ban az Év csapatának választott
világbajnoki ezüstérmes férfi váloga-
tott vezetôjeként már elismerték a
munkámat, majd nôi kapitányként is
voltam helyezett, 2009-ben pedig klub-
edzôként az Év edzôje lettem. A mos-
tani díj azért is értékes, mert a me-
zônyben olimpiai aranyakkal hazatérô
kapitányok is voltak. Bizonyára a szava-
zók azt a heroikus küzdelmet honorál-
ták, amit a csapattal az olimpián foly-
tattunk, miközben voltak olyan, nálunk
esélyesebb csapatok, akik korán haza-
utaztak Londonból, illetve ki sem jutot-
tak az olimpiára. A friss világbajnok
spanyolok, illetve az ezüstérmes dá-
nok mögöttünk végeztek, míg a néme-
tek, oroszok, lengyelek, szlovének ott
sem lehettek az olimpián. A mi sike-
rünk katarzissal járt, szereplésünket az
elejétôl a végéig az egész ország fi-
gyelte, és szerette ezt a csapatot. A
nézôk ugyanolyan lázban égtek a mér-
kôzéseink alatt, mint mi a pályán, és ez

öltött testet ebben az elismerésben.
Ezúton is köszönetet mondok a csa-
patnak és mindazoknak, akik a munká-
mat segítették, hogy ilyen lehetôség-
hez jutottam.

– Ha már szóba került a világbajnok-
ság, térjünk is rá a januári, spanyolor-
szági tormára, ahol a 24 csapatos me-
zônyben lett nyolcadik a magyar válo-
gatott. Miben különbözött a két ese-
mény? 

– A világbajnokság egy hosszú és
nehéz idôszak lezárása volt, amely a
tavaly januári Európa-bajnoksággal kez-
dôdött, majd következett az olimpiai
kvalifikációs torna, a világbajnoki selej-
tezô, az olimpia, majd idén januárban a
világbajnokság. Egy esztendô alatt öt
eseményen kellett helytállnia a csapat-
nak, egy szûk kerettel, és csoda, hogy
komolyabb sérülés nélkül át tudtuk vé-
szelni ezt az idôszakot. Gyakorlatilag
összeért a két idény, a nyarat is végig-
dolgozták a fiúk, csupán egy hét jutott
a regenerálódásra, pihenésre. A világ-
bajnokság mezônyét két részre lehe-
tett osztani célok és motiváció alapján:
akik nem jutottak ki az olimpiára, extra
motivációval léptek pályára, hogy
visszaszerezzék a helyüket az élme-
zônyben, ilyenek voltak például a szlo-
vénok, a lengyelek és az oroszok, akik

aztán be is jutottak a 16 közé. A másik
tábor pedig „lestrapáltan", kilúgozva
érkezett a vb-re, mint például az olim-
piai bajnok franciák és mi is. Mivel ez
nem volt kvalifikációs verseny, többen
a jövô csapatát próbálták keresgélni, a
fiatalokat is beépítve vegyes csapattal
szerepeltek, míg az olimpiai döntôs
svédek el sem jöttek a vb-re, ám egy
magyar válogatott nem teheti meg,
hogy kizárólag a jövôre gondoljon, így
az eredményességet is szem elôtt
tartva törekedtem a fiatalításra. Az volt
a szándékom, hogy a 23-27 éves kor-
osztályt menedzselem, hogy a többie-
ket tehermentesítsem, de Nagy Kor-
nélon, Putics Barnán, Lékai Mátén,
Szöllôsi Szabolcson és Ancsin Gábo-
ron kívül nem találtam olyan szintû já-
tékost, akire számíthattam volna.

– Az alapcélt, a csoportból való to-
vábbjutást teljesítette a csapat, de min
múlott, hogy az olimpia után újból ére-
mért játszhasson?

– A világbajnokságot az új lebonyolí-
tási szisztéma szerint rendezték, a cso-
portmeccsek után azonnal következett
az egyenes kieséses szakasz. A cso-
portban legyôztük azokat, akiket kel-
lett, majd a 16 között, színvonalas mér-
kôzésen a lengyeleket is bravúrosan
megvertük. A nyolc közé jutott a csa-
pat, és ez volt a fô cél, mert így meg-
ôriztük a helyünket a világ élvonalában.
A kézilabdában az elsô nyolc helyezett
kap pontot, vagyis pontszerzô helyen
végeztünk. Az már más kérdés, hogy
az 5-8. helyekért már nem játszottak a
csapatok, hanem besorolták ôket, ami-
vel nem értek egyet, mert így hamis
képet tükröz a végeredmény. Az elsô
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Továbbra is a világ élvonalában
Beszélgetés Mocsai Lajos szövetségi kapitánnyal egy év menetelésérôl

A 23. férfi vb magyar 
vonatkozású eredményei 

CCssooppoorrttmméérrkkôôzzéésseekk::
Magyarország-Egyiptom 32-23
Magyarország-Ausztrália 43-13
Horvátország-Magyarország 30-21
Spanyolország-Magyarország 28-22
Magyarország-Algéria 29-26
NNyyoollccaaddddöönnttôô::
Magyarország-Lengyelország 27-19
NNeeggyyeeddddöönnttôô::
Dánia-Magyarország 28-26

AA  vvééggeerreeddmméénnyy:: 1. Spanyolor-
szág, 2. Dánia, 3. Horvátország, 4.
Szlovénia, 5. Franciaország, 6. Né-
metország, 7. Oroszország, 8. MA-
GYARORSZÁG
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négybôl három csapat a mi oldalunkon
volt, az erôviszonyokat figyelembe kel-
lett volna venni, vagyis elôkelôbb he-
lyezést érdemeltünk volna. Éppen
ezért a játékosok premizálásánál kérni
fogom, hogy ezt az elvet kövessük,
mert fontos, hogy az ilyen külsô moti-
vációt is megkapják a fiatalok. De
visszatérek a kérdésre, hogy miért is
nem tudtuk megtenni azt az egy lé-
pést, amit az olimpián sikerült, vagyis
miért kaptunk ki a dánoktól, és így nem
jutottunk az elôdöntôbe? A nyolcad-
döntôben, a lengyelek ellen azonos fel-
tételekkel lépett pályára mindkét csa-
pat, és az aznapi jobb nyert. Következô
ellenfelünknek, a dánoknak azonban
két napjuk volt a pihenésre, regenerá-
lódásra, felkészülésre, míg nekünk
csupán egy. Az elsô félidô nem úgy si-
került, mint szerettük volna, nagyon el-
engedtük ôket. A második félidôben
hatalmas küzdelemben megközelítet-
tük ugyan a vetélytársat, de legyôzni
nem sikerült. Az elsô félidei játékkal
nem lehetek elégedett, a második fél-
idô alapján azonban sajnálhatjuk, hogy
így alakult, és hajszálon múlt az újabb
bravúr. Bár bánatosak vagyunk, elége-
detlenek nem lehetünk. A nemzetközi
vélemény szerint is szellemes, gyors
kézilabdát játszó csapat a miénk. Hang-
súlyozom: mindezt úgy értük el, hogy
nagyon szûk a minôségi játékosállo-
mány. A továbblépéshez hosszabb,
alaposabb felkészülésre, több gyakor-
lásra lett volna szükség, ugyanis mind-
össze négy edzésünk volt, mellette
gyakorló mérkôzéseket játszottunk.

Azt is említettem már, hogy a játéko-
sok gyakorlatilag egy éve megállás nél-
kül nemcsak a válogatottban, hanem
hazai és nemzetközi bajnoki és kupa-
mérkôzéseken is szerepelnek, iszonyú
terhelés alatt állnak, a regenerálódásra
alig volt idejük. 

– Nem mehetünk el szó nélkül a vá-
logatottságot lemondó, illetve szüne-
teltetô játékosok mellett…

– Nem akarok kibújni a válaszadás
alól, de megszokott, hogy olimpiák
után más országokban, sôt más sport-
ágakban is többen befejezik pályafutá-
sukat, vagy a válogatottbeli szereplés-
rôl mondanak le, és esetleg a klubjuk-
ban még tovább játszanak. Persze,
ezekrôl a döntésekrôl a magyar szur-
koló nem nagyon értesül, vagy nem
foglalkozik vele, mert az nem a saját
„ügye", nem az ô kedvenc csapatát
érinti. De hogy válaszoljak is a kérdés-
re: minden eset más és más, különbö-
zô okok miatt döntöttek a játékosok
így. A 36 éves Fazekas Nándor hosszú

idôt töltött a nemzeti csapatban, érthe-
tô, hogy a családját választotta, ám ô is
jelezte, hogy szükség esetén készen
áll a bevetésre. A többiek, a most kü-
lönbözô okok miatt hiányzó Ilyés Fe-
renc, Iváncsik Tamás, Laluska Balázs,
vagy éppen a világbajnoki szereplésé-
vel elégedetlen, és emiatt a csapatnak
búcsút intô Iváncsik Gergô is vissza-
térhetnek. Minden játékosra szükség
van. A jövôben szeretnék kialakítani
egy olyan rendszert a klubvezetôkkel
és a szövetség vezetésével, hogy a já-
tékosok érezzék: a válogatottban való
szereplés olyan erkölcsi feladat, amely
során a valós vagy vélt problémákat a
nemzeti csapat javára kell megoldani.

– Végezetül térjünk vissza a már em-
lített jövôre, vagyis az utánpótlásra!

– Magyar fiatalok legutóbb a 2005-
ös hazai rendezésû junior világbajnok-
ságon álltak a dobogón, azóta nem volt
érmes csapatunk, miközben más or-
szágokban két-háromévente megjele-
nik egy jó gárda – és ez sok mindent
elárul utánpótlásunk helyzetérôl. Nem
tagadom, sokat várunk az ôsszel bein-
duló akadémiai képzéstôl. Balatonbog-
láron 30-30 fiúval és lánnyal kezdjük
meg a munkát korszerû, minden
igényt kielégítô környezetben, kollégi-
umi ellátással, magas színvonalú szak-
mai és tanulmányi képzéssel, verse-
nyeztetéssel. Erre az alapra építeni le-
het majd a jövôben, igaz, nem a közel-
jövôben, hanem a riói olimpia után,
mert négy-hat évre szükség van, míg
érzékelhetôk lesznek az eredmények. 
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1958: 7.
1964: 8.
1967: 8.
1970: 8.
1974: 7.
1978 :9.
1982: 9.
1986: 2.
1990: 6.

1993. 11.
1995: 17.
1997: 4.
1999: 11.
2003: 6.
2007: 9.
2009: 6.
2011: 7.
2013: 8.

Magyar vb-történelem
A magyar válogatott eddigi világ-

bajnoki helyezései:

Kézilabda akadémia
AA  MMaaggyyaarr  KKéézziillaabbddaa  SSzzöövveettsséégg  ééggiisszzee  aallaatttt  iinndduullóó  NNeemmzzeettii  KKéézziillaabbddaa  AAkkaaddéémmiiaa

jjeelllleemmzzôôii::
• középiskolai oktatás állami keretek között
• színvonalas szakmai munka
• ragyogó helyszín, ingyenes, bentlakásos környezetben a Balaton partján
• versenyeztetési lehetôség
• személyiségfejlesztés
• rendszeres kapcsolattartás a szülôkkel
• folyamatos pedagógus-felügyelet
• sportfelszerelés biztosítása
• külföldi edzôtáborok

Nagy László,
a válogatott 

vezéregyénisége
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Már a Magyar Sport Háza bejáratánál
„gyanús" lehetett a feltûnôen erôs for-
galom, hiszen a gépkocsibejárón se ki,
se be, telt ház volt a parkolóban, mint
mondták, a „sportos tanácskozás" miatt. 

Az elsô emeleti konferenciaterem-
ben aztán kiderült, valóban hatalmas
az érdeklôdés a Magyar Edzôk Társa-
sága által meghirdetett, kissé hosszú
címû, de annál fontosabb program
iránt. „Küzdôsportok és Harcmûvésze-
tek az iskolai testnevelésben, különös
tekintettel a heti 5 testnevelésórára" –
szerepelt a meghívóban.

Kitûnô elôadók, 
elôrelátó elképzelések

A rendezôk igyekeztek a lehetô leg-
jobb elôadókkal alátámasztani, s meg-
erôsíteni a mondandójukat. A látottak
és hallottak alapján, teljes sikerrel.

A társaság elnökének, Ormai László-
nak és a MOB alelnökének, Leyrer Ri-
chárdnak az üdvözlô szavai után hét
elôadó kapott szót, s tartott értékes
beszámolót. Olyant, amely rávilágított
a küzdôsportoknak az iskolai oktatás-
ban (és a testi nevelésben) való szük-
ségességére.

A zökkenô- és csúszásmentes lebo-
nyolítás Köpf Károly fôtitkár feladata
volt, aki szigorú levezetôként jelezte az
elôadóknak, mások is várnak a soruk-
ra, másoknak is van mondanivalója.
Nem is volt csúszás – tán, ha néhány
percnyi – a konferencia végére.

Nézzük, kik prezentálták az okos, s
felhasználásra méltó gondolatokat?

A gázgyártól a vastapsig
Elsôként Kozma Erzsébet karate

szakedzô beszélt a küzdôsportok és
harcmûvészetek nevelô hatásáról,
majd Parti Zoltán szakedzô osztotta
meg az értékes gondolatait a szakem-
berekbôl, pedagógusokból és edzôkbôl
álló hallgatósággal. Az elôadását köve-
tô vastaps annak is szólt, hogy Parti
szinte észrevétlenül juttatta el a hallga-
tóit a lepukkant pécsi gázgyárról bemu-
tatott fotótól a küzdôsportok valós, azo-
kat megilletô helyéig, miközben megta-
lálta a választ arra is, hogy milyen válto-
zást hozhat a heti öt testnevelésóra a
diákok sportra nevelésében?

Csókás Tiboré, a Söjtörrôl érkezett
informatika tanáré és karate edzôé volt
az ezt követô húsz perc, aki arról be-
szélt, hogy miként lehet észrevétlenül
rászoktatni a legfiatalabbakat a karate
megkövetelte fegyelemre, s megsze-
rettetni velük a sportágat?

Aki ezt követôen akár csak egy pilla-
natra is elkalandozott, hihette, hogy
taekwondo versenyre érkezett. Az elô-
adó, Sobotkáné Fábián Éva testnevelô
tanár, a Tájfun SE vezetôedzôje volt,
aki elhozta megával a szakág szinte
összes instrumentumát, hogy a lehetô
legjobban láttassa az elôadását, amely
az ,,Egy küzdôsport-testnevelésóra fel-
építése’’ címet viselte.

Csillagos ötösök
Az ô értékes gondolatai, s Köpf Ká-

roly percre pontosan elhangzott „hár-
mas sípszava" után a Testnevelési
Egyetem (TF) két vezetôjéé volt a mik-
rofon.

Megszólalási sorrendben elôbb Pet-
rekanits Máté, a TF Terhelésélettani
Laboratóriumának vezetôje bilincselte
le a hallgatóságot a mondandójával, a
sportban eltöltött harminc éve adta tö-
kéletes szakmai tapasztalatával. Elô-
adása, a Gyermekkori alkati alkalmas-
ság a küzdôsportokra címet viselte, s a
szavait követô tapsot hallva, ezúttal a
Tanár Úr kapott „csillagos ötöst".

Akárcsak az ôt követô Lénárt Ágota,
aki a TF Pszichológia Tanszék vezetô-
jeként mondott megjegyezni, s hasz-
nosítani kötelezô gondolatokat a
,,Gyermekkori mentális alkalmasság a
küzdôsportokra’’ címmel.

Összefogott, lényegre törô monda-
nivaló, tökéletes szakmai felkészült-
ség, tapasztalat, és sok-sok okos gon-
dolat – így summázható a két kitûnô
„TF-es" húsz-húsz perce.

Jön a dopping!
Az ifjú generációt, a szürkeállomány

utánpótlását képviselte a pécsi tudo-
mányegyetem tanársegéde, Morvay-
Sey Kata Ilona aki a gondolataival az
egykori TF-tanárára, Galla Ferencre is
emlékezett az elôadásában. Az apropó
érthetô és aktuális: a nehézatlétikai
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„Ippon-gyôzelem” a témaválasztással

Harcmûvészetek a testnevelésben

Leyrer Richard

Nem lehet elég korán kezdeni
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tanszék egykori, ám a mai napig is pél-
daként szolgáló vezetôje már az 1980-
as években az iskolai tantervbe aján-
lotta a küzdôsportokat. Igaz, késéssel,
de a gondolatai, a szakmai elképzelé-
sei most valóra válhatnak.

Zárásként a levezetô elnök csinált
kedvet a hallgatóságnak a társaság kö-
vetkezô programjához, amely teret kö-
vetel magának.

– A március 28-i konferenciánk a
,,Doppingveszély a küzdôsportokban’’
címet viseli, s dr. Tiszeker Ágnes, a
Magyar Antidopping Csoport vezetôje
beszél majd ezekrôl a megkerülhetet-
len kérdésekrôl – mondta a fôtitkár.

RRóótthh  FFeerreenncc
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A MOB is melléjük áll
Leyrer Richárd, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke végig ott volt a konfe-

rencián, s meghallgatta az elôadásokat. Gondolatairól kérdeztük a nehézatléti-
kai, elsôsorban a karate szakágaiban ismert és elismert szakembert.

- Belevágtunk, s íme, itt az elsô jele annak, hogy teret kapnak és nyernek a
nehézatlétikai szakágak. A nagy érdeklôdés azt sugallhatja, nem volt hiábava-
ló, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság is segíti, támogatja az elképzelést, amely
rövid idôn belül nagyot léphet elôre. A miértre hosszasan lehetne sorolni a vá-
laszt, ám ajánlatos a legkézenfekvôbb módon megközelíteni azt. Az egyik,
hogy minden gyerek, még ha nem is tudatosan, kedveli, magához közel álló-
nak érzi a nehézatlétikai szakágakat, a karatét is. A másikat test-test elleni küz-
delemben legyôzni, mindig élmény volt, s lesz is a számukra. Persze, a kép
úgy teljes, ha hozzátesszük: felnôtt korban is. Az egyik nagy elônye ezeknek a
sportágaknak, hogy a szabályrendszerük áttekinthetô – gondoljunk például
csak a grundbirkózásra –, a másik pedig, hogy szinte elhanyagolható az eszköz-
igénye, különösen a sportággal történô megismerkedés idôszakában.

A Magyar Edzôk Társasága és nemzetközi partnerei si-
kerrel pályáztak az Európai Bizottság által 2011-ben kiírt
„Egész életen át tartó tanulás" program keretein belül
meghirdetett pályázaton. A TESS (The English Speaking
Sportworld – Az angolul beszélô sportvilág) projektben
részt vevô hét európai partner elsôdleges célja a sport-
ban érdekeltek egész életen át tartó sport-szaknyelvi
képzése. Egyrészt a sportkommunikáció hivatalos nyel-
ve az angol, másrészt a megfelelô szintû nyelvtudás
alapvetôen hozzájárul a munkaerôpiacon való sikeres je-
lenlét fokozásához, így elengedhetetlen a sport-szak-
nyelv nemzetközi szinten való áttekintése,
összegzése. Egyre nagyobb igény mutatkozik
a magasabb szintû szaknyelv-ismeretre,
mely jelentôsen felértékelte a nyelvi kép-
zés szükségességét. 

A projektpartnerek sporttal foglalko-
zó intézményekbôl kerültek ki és vala-
mennyien elkötelezettek, hogy a ku-
tatások mellett támogassák és segít-
sék a képzési programokat és folya-
matosan képezzék szakembereiket.

A hat ország (Franciaország, Német-
ország, Bulgária, Portugália, Nagy-Bri-
tannia és Magyarország) és egy nemzet-
közi szervezet (European Network of Sport
Science, Education and Employment) szakér-
tôit magába foglaló projekt sportszakemberek (el-
sôsorban edzôk illetve sportvezetôk, sportolók és bírók)
kisebb részben általános, nagyobb részben szaknyelvi
tudását akarja fejleszteni internet-alapú oktatócsomag-
gal, hiszen a nyelvtudás hiánya nem csak a magyar
sporttársadalmat érinti. A TESS projekt során egy olyan
multimédiás, többnyelvû és interaktív termék készül,
amelyet a sport területen foglalkoztatottak valamennyi
szereplôje sikeresen tud majd alkalmazni a mindenna-
pok során.

Ez az ötnyelvû, multimédiás interaktív csomag a sport-
környezet különbözô témaköreit dolgozza fel, amely
több szituációban alkalmazható, olyanokban, amellyel te-
vékenységük során találkozhatnak. A video-felvételek
életszerû helyzetekben mutatják be a leggyakoribb

sportszituációkat, amelyhez nyelvtani-, szövegértési fel-
adatok, illetve szószedet tartozik.

Az általános szituációk a sportversenyekre történô uta-
zással, az ott-tartózkodással illetve sérülésekkel kapcsola-
tosak pl. jegyrendelés, szállásfoglalás, verseny elôtti étke-
zés, sportolók szállítása, orvosi vizsgálat, stb. A szakmai té-
mák között pedig a következôk: akkreditáció, edzésleveze-
tés, bírók képzése, mérkôzés közbeni edzôi utasítások, já-
tékrendszerek, mérkôzéselemzés, stb. a leggyakoribbak.

A gyakorlatok a beszédértést, a kiejtést, illetve az
anyag – elsôsorban a sportágra jellemzô fontos szakkife-

jezések – elsajátítását segítik. Hogy egy kicsit „la-
zább" legyen az egész: van egy Quiz rész is,

amely játékos formában próbálja ugyanezt
megtenni. Az anyagban elôforduló nyelv-

tan elsajátítását, illetve magyarázatát
egy külön rész taglalja. A „szótár" rész-
ben pedig minden szituáció (videobe-
játszás) általában húsz legfontosabb
szava található. 

Már az anyag „élesben történô"
tesztelése is folyik, ami – ha szüksé-
ges lenne – minimális változtatásokra

még lehetôséget ad.
Az online oktatási anyagon kívül egy

olyan referenciajegyzék összeállítása is ké-
szül, amelynek célja, hogy a különbözô orszá-

gok pedagógiában használatos módszereit és az
eszközök listáját bemutassa. A megfelelôen összegyûj-
tött adatok segítségével feltárhatók az érintettek szük-
ségletei és elôsegíthetô a már meglévô módszerek szé-
les körének további bôvítése. A projekt által a különbözô
helyi tapasztalatok nemzetközi szinten összegezhetôk
lesznek és a partnerek a kimutatott eredmények által
megegyezhetnek egy egységes tematikával a sportszak-
nyelv egységesítése terén. A rendszeres cserekapcsola-
tok az európai partnerek között jelentôsen növelik a „lel-
tár" (inventory) fejlôdését és tökéletesítését. 

A projekt fejlôdésérôl részletesen az alábbi központi
weboldalunkon tájékozódhatnak: www.englishinsport.eu

NNeemmeerrkkéénnyyiinnéé  HHiiddeeggkkuuttii  KKrriisszzttiinnaa
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Nyelvtanulás sportos közegben
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– Csak akkor szoktam számvetést
készíteni – mondja – ha valami végle-
gesen lezárul az életemben. Nekem
eddig egy ilyen korszakom volt, az
1971. szeptember 1. és 1996. szep-
tember 1. közötti idôszak, vagyis attól
kezdve, hogy leigazolt a Bp. Honvéd
addig, amíg 25 év után elköszöntem a
klubtól. Az öttusázást 1994-ben hagy-
tam abba, ám utána két évig még vív-
tam az egyesületben. Összegezni ezt
az idôszakot lehet, mert bízom benne,
lesznek még feladatok az életemben.
Az azonban biztos, hogy öt diploma
megszerzése után iskolapadba már
nem fogok ülni.

A sportág egyik krónikásaként végig-
kísértem a népszerû „Joel" szinte tel-
jes pályafutását: ott voltam fô sport-
ágában, az öttusában elért nagy sikere-
inél, és szemtanúja voltam az 1989-es
országos vívóbajnokságon párbajtôr-
ben szerzett aranyérmének is – amivel
az öttusázók közül korábban csak Bal-
czó András büszkélkedhetett –, ezért
különösen érdekelt, hogy mit felel arra
a kérdésre: – mi az, ami hiányzik, ami
miatt szomorúság tölti el?

– Csak az tett szomorúvá, hogy abba
kellett hagyni. Hiányzik a közeg, a bará-
tok, az utazások, az eredmények, a já-
tékosság – ugyanis a sportot játéknak
tekintettem, élveztem. Szörnyû, hogy
sportolóként megöregszik az ember,
bevallom, boldog lennék, ha ma is a
páston vagy az uszodában lehetnék.

Bár Fábián László az öttusa mellett
annak egyik számában, a párbajtôrví-
vásban is remekelt – az említett orszá-
gos bajnoki cím mellett azzal is dicse-
kedhet, hogy a szöuli olimpián tagja
volt a pontszerzô, hatodik helyen vég-
zett magyar válogatottnak –, azért az
összetett sportágban volt a korszak
egyik meghatározó egyénisége. A ren-
geteg siker közül sajátos módon vá-
lasztotta ki a legkedvesebbeket.

– A sok érem között, amit szerez-
tem, magasan a legfényesebb az olim-
piai arany, de számomra ugyanolyan
kedves minden Eb-vagy vb-érem, meg
az öt egyéni országos bajnoki cí-

mem… Nehéz kiemelni bármit is.
Olimpia-centrikus országban az olimpi-
ai arany a legértékesebb, de a szívem
az 1989-es budapesti világbajnokság
gyôzelmére voksol. Fantasztikus volt a
hangulat, a rendezés, no meg a hatal-
mas közönség. Persze, nekem kedves
egy warendorfi világkupa 3. helye is,
mert akkor elôre léptem lovaglásban.
Warendorf egyébként is kellemes em-
lék, az 1983-as világbajnokságon a ruti-
nos Szombathelyi Tamás és Pajor Gá-
bor oldalán ezüstérmes lettem. Az iro-
dámban egyébként ez a fotó van kité-
ve, ahogy bozontos hajjal állok a két
„öreg" mellett.

Fábián László, mint az egyik öttusa
„aranycsapat" tagja elmeséli: nekik az
volt az ars poeticájuk, hogy a csapat
eredményessége a fontos, ez vezérel-
te ôket, mert ha jó a csapat, jók az
egyéni eredmények is. A jó csapate-
redményhez pedig sok jó öttusázó kel-
lett. Sajnálja, hogy az olimpián ma már
nincs csapatverseny, annak viszont
örül, hogy több jó magyar öttusázó
van. Ma is követi az öttusát, és termé-
szetesen megvan a véleménye egyko-
ri sportága jelenérôl is.

– A mezôny mára egyszerûsödött,
mert több országnak lehet egy-egy jó

versenyzôje, de nem biztos, hogy len-
ne jó csapata, mint régen, amikor szin-
te magyar-szovjet párharc folyt az
olimpiákon. Igaz, mostanra szélese-
dett a mezôny, olyan országok nyer-
nek érmet, akikre nem is gondoltunk
volna. Londonban például brazil lett a
nôi verseny bronzérmese, azt viszont
már nem tudom, hogy a bronzérme-
sen kívül van-e másik számottevô ver-
senyzôjük… Az eddigi szabályváltozta-
tásoknak örülök, mert az volt céljuk,
hogy látványosabb legyen a sportág,
ám a tempót gyorsnak tartom. A dön-
tések alátámasztására tapasztalatok,
tesztversenyek kellenének. Az eddigi
változtatások, a lézerpisztoly vagy a
kombinált szám szerencsésen bevál-
tak, de átgondoltabban kellene a sza-
bályokat változtatni. 

Új feladatáról, a MOB sportigazgatói
posztjáról is hasonló lelkesedéssel be-
szél, mint az öttusáról. Úgy fogalmaz,
hogy a magyar sportban ennél maga-
sabb tisztségbe nem is álmodhatta
volna magát, sôt, talán erre a posztra
sem. 

– Nagy öröm és felelôsség, hogy ja-
nuártól rám bízták ezt a feladatot, és
szeretném, ha ezen a területen is ma-
radandó nyomokat hagynék magam
után, még ha ez érmekben nem is
mérhetô. A MOB-nak megnövekedett
a szerepe, és a mi hozzáértésünkön
múlik, hogyan tudunk élni azzal a lehe-
tôséggel, hogy az állam kiemelten ke-
zeli a sportot. Most készítjük az „alap-
felmérést", hogy hány egyesületben,
szakosztályban hányan sportolnak, és
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Az öttusától a két pogácsáig
Születésnapi beszélgetés Fábián Lászlóval
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AA  ffééllsszzáázz  éévv  mmáárr  aallkkaalloomm  lleennnnee  aarrrraa,,  hhooggyy  mméérrlleeggeett  áállllííttssoonn  aazz  eemmbbeerr,,  áámm  aazz
üünnnneeppeelltt  mméégg  nneemm  ffooggllaakkoozziikk  eezzzzeell..

,,...boldog lennék, ha ma is
az uszodában lehetnék.’’
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ehhez tudjuk majd mérni az elmozdu-
lást. Ha mondjuk egy év múlva többen
és jobb körülmények között sportol-
hatnak majd, az már eredménynek te-
kinthetô. A sport több pénzt kap a kor-
mánytól, ennek meg kell, legyen az
eredménye! Alapvetô feladatom
egyébként a klubokkal és a szövetsé-
gekkel való kapcsolattartás, ám a ma-
gyar sportéletnek ezen kívül is számos
szervezete van, például a Magyar
Edzôk Társasága, velük együttmûköd-
ve kell hasznosítani az ô tudásukat is.
Bevallom, néha eszembe jut: milyen
jó, hogy öttusázóként hozzászoktam
az egész napos edzésekhez, elfoglalt-
sághoz, bírom és élvezem ezt a pör-
gést. Ma például tárgyaltam a fogyaté-
kos tagozat, az öttusa és a kajak-kenu
képviselôivel, a Fôvárosi Önkormány-
zat sportvezetôivel, megbeszélést
folytattunk a MOB alelnökeivel, és
foglalkoztunk a szocsi téli olimpiával. A
napomba emellett még két pogácsa is
belefért…

Nem tagadja, hogy a zaklatott élet-
mód miatt már nem tartja egykori ver-
senysúlyát, felszaladt rá néhány kiló,
mert a napi két pogácsa után este, ha
hazaér, „beköltözik" a hûtôszekrénybe. 

– Csodálom is Rizsát (Mizsér Attila,
az egykori csapattárs – a szerzô), mert
ô talán még soványabb is, mint valaha.
Hogy miként csinálja?!... Viszont a feb-
ruári fedett pályás versenyen örömmel
láttam, hogy Martinek Jani kis pocakot
eresztett, úgyhogy még van hova „fej-
lôdnöm"… Persze, igyekszem vigyázni
magamra, nyolcadik éve minden hétfô
estém a focié. Ez szent, ha esik, ha fúj,
még télen is ott vagyunk a pályán.

Emellett hetente kétszer futok a Hár-
mashatár-hegyen, mint öttusázó ko-
romban, pontosabban ma már csak va-
lami futásszerû mozgást végzek… Ha
pedig jó idô van, új szenvedélyemnek,
a golfnak hódolok.

Fábián László négy gyermek büszke
apukája, s bár hihetetlennek tartja, a
legidôsebb, Marci, az idén már húszé-
ves lesz. 

– Marci tavaly érettségizett, amatôr
módon vívott, s bár nem voltak ver-
senyeredményei, ügyesen mozgott a
páston. Rendszeresen lejártam vele a
terembe, és nekem is jólesett újból
vívni. Nagy bánatomra abbahagyta a
vívást, de most kapacitálom, hogy ke-
ressünk egy helyet, ahol versenykény-
szer nélkül vívhatna, bár nálunk még
nincs igazi hagyománya és tere az
amatôr vívásnak. Sári 17 éves, és re-
mek „csaj". Múltkor elcsíptem egy be-
szélgetést az utcán: a hátunk mögött
fiatal srácok irigykedtek rám, hogy mi-
lyen jó nôm van… Engem már nem is-
mertek fel, de a lánya dicséreténél kell
nagyobb öröm egy apának? Egyébként
Sári nyolc éve kosarazik, a Vasasban,
rendre megnyerik a korosztályos baj-
nokságokat, most kadettként a junior
és az NB I B-s csapatban is játszik. A
kilenc éves Szonja még pici, de a nô-
vére példáját látva a kosárlabdázást vá-
lasztaná magának. A nyarat végigúszta
hétéves öccsével, Mátéval, aminek
nagyon örültem. Kicsit lassan megy
neki az úszás, nem biztos, hogy ver-
senyzô lesz belôle, de az a fontos,
hogy a vízbiztonságot megszerezze,
no és az úszás nagyon jó alap minden
más sportághoz. Máté két éve a Vasas

Kubala Fociakadémiájának a tagja, és
együtt szurkolunk a Barcelonának. Ol-
vasni még nem tud, csak ôsszel megy
iskolába, de már legalább negyven fo-
cicsapat címerét ismeri. Az természe-
tes, hogy a „Barca" minden focistáját
felismeri, de a német válogatott tagjai
sem fognak ki rajta. Annyira élvezi ezt
a sportot, hogy otthon is focizni kell
vele, és ha én „sérültet jelentek", fele-
ségem, Mónika helyettesít. Még nem
tudni, hogy Messi vagy Iniesta lesz be-
lôle, mert még nem kaptak posztot,
csak játsszák a focit. Ennek nagyon
örülök, mert az a fontos, hogy meg-
szeresse az adott sportágat, mint egy-
kor én az öttusát. Aztán ha eredmé-
nyei is lesznek, az már csak hab a tor-
tán, mint ahogy mi neveztük annak
idején a csapatverseny mellett a váltó-
ban elért aranyérmet.

FFüürreeddii  MMaarriiaannnnee  
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Névjegy
FFáábbiiáánn  LLáásszzllóó
SSzzüülleettééssii  iiddôô:: 1963. február 18.
SSppoorrttáággaa:: öttusa, vívás
KKlluubbjjaaii:: öttusázóként – Bp. Honvéd

(1980-1996), vívóként – Bp. Honvéd
(1982-1988 és 1994-1996), BSE
(1989-1993)

LLeeggjjoobbbb  eerreeddmméénnyyeeii  ööttttuussáábbaann::
• olimpiai bajnok csapatban (1988,

Szöul), olimpiai 7. egyéniben (1988,
Szöul)

• világbajnok egyéniben (1989, Bu-
dapest), 2x világbajnok csapatban
(1987, Moulins; 1989, Budapest), 3x
világbajnok váltóban (1991, San Anto-
nio; 1993, Darmstadt; 1994, Shef-
field), vb-2. egyéniben (1993, Darm-
stadt), 3x vb-2. csapatban (1983,
Warendorf; 1985, Melbourne; 1986,
Montecatini), vb-2. váltóban (1990,
Lahti), vb-3. egyéniben (1987,
Moulins), vb-3. csapatban (1991, San
Antonio)

• Európa-bajnok egyéniben (1993,
Szófia), 2x Európa-bajnok csapatban
(1991, Róma; 1993, Szófia), 2x Euró-
pa-bajnok váltóban (1991, Róma;
1993, Szófia), Eb-2. egyéniben (1989,
Umea), Eb-3. egyéniben (1991, Ró-
ma)

• öttusában tízszeres magyar baj-
nok (egyéniben és csapatban is öt-
ször gyôzött)

• párbajtôrben csapatban olimpiai
6. (1988, Szöul), háromszoros magyar
bajnok (egyéniben egyszer, csapat-
ban kétszer nyert)

• négyszer volt az év legjobb öttu-
sázója, 1989-ben az Év legjobb spor-
tolójává választották.

• 2013. január 1-tôl a Magyar Olim-
piai Bizottság sportigazgatója

Mindig közeli barátságot ápolt
négylábú versenytársaival
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Életének  83. évében február 13-án
délután elhunyt a magyar kosárlabda
legendás alakja, Zsíros Tibor mester-
edzô. Az egykori kiemelkedô edzô,
szövetségi kapitány, játékvezetô szíve
rakoncátlankodott, ezért korábban kór-
házba kellett szállítani. A hivatalos ér-
tesülés szerint a kiváló játékos, edzô,
sportvezetô – akit 2005-ben beválasz-
tottak a magyar kosárlabda halhatatlan-
jai közé – február 3-án, az All Star Juni-
or Gálát megelôzô díszebéden lett
rosszul Székesfehérváron. A népszerû,
legendás Zsizsit – akinek korábban
már beültettek egy pacemakert – mes-
terséges altatásban tartották az orvo-
sok, nem szenvedett.

Zsíros Tibor 1930. június 8-án szüle-
tett Budapesten. 1940-49 között a kô-
bányai Szt. László Gimnáziumban ta-
nult, ahol három középiskolás bajnoki
címhez segítette iskoláját (1946, 1948,
1949). 1945-tôl a BSZKRT, 1950-1961
között a Ganz Mávag játékosa, ahon-
nan 195 alkalommal volt válogatott. 

Kétszeres magyar bajnok (egyszer a
BSZKRT utód Elôrével, egyszer a
MÁVAG-gal), négyszeres ezüstérmes,
kilencszeres bronzérmes. Három olim-
pián (1948, 1952, 1960) és négy Euró-
pa-bajnokságon szerepelt. Tagja volt
annak a válogatottnak, amely az 1953-
as Európa-bajnokságon ezüst, az 1955-
ös (budapesti) Eb-n aranyérmet nyert
(utóbbinál a csapat legjobb dobója lett
– 152 ponttal). 1954-ben fôiskolai világ-
bajnok. Játékos pályafutása befejezése
után a Ganz Mávag edzôje, késôbb vá-
logatott szövetségi kapitány, játékveze-
tô, majd ellenôr. Folyamatosan dolgo-
zott a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetségében és a Budapesti Kosár-
labdázók Szövetségében. Mesteredzô,
s testületünk, a Magyar Edzôk Társa-
sága Mesteredzôi Kollégiumának tagja
a kezdetektôl, 1991-tôl, a Magyar Köz-
társaság Arany Érdemkereszt kitünte-
tettje, Budapest díszpolgára.

Közben huszonhét éven keresztül a
diáksport mozgalomban is dolgozott,
melynek során a fôvárosban számos
diákolimpiai mérkôzést vezetett. Nagy
pedagógia érzékkel, és végtelen gyer-
mekszeretettel irányította a csapato-
kat. Minden kritikus szituációban a fair
play szellemében döntött. Oktatója
volt éveken keresztül sporttáboroknak,
ahol sok-sok gyerek szerette meg a
sportágat a keze alatt. 

A nagyszerû sportember, mindenki
Zsizsi bácsija, legendává vált hazánk
sportéletében, keze alatt számtalan já-
tékos, játékvezetô pallérozódott, állan-
dó vendége volt a különbözô gálamér-
kôzéseknek, a diákolimpiáknak és a
streetball fesztiváloknak is. 2008-ban
Kosárarany címmel könyvet írt, mely-
ben szeretettel és büszkeséggel emlé-
kezik középiskolai éveire és az 1955-ös
diadalra is. A könyv második része
2010. május 29-én jelent meg „Az
aranykor után" címmel, melyben az
1955-ös Európa-bajnoki címtôl napjain-
kig mutatja be a honi kosárlabda életet
rengeteg adattal, történetekkel, doku-
mentumokkal. Harmadik s egyben
utolsó könyve végül tavaly, 2012-ben
jelent meg „Budapesti kosarasok" cím-
mel és a fôvárosi kosárlabda élet törté-
netét fogja át a kezdettôl napjainkig. 

1948-ban, a londoni olimpián a válo-
gatott tagja volt – 18 évesen, s 2012-
ben még megérhette, hogy a londoni
olimpiát 82 évesen nézôként nagy él-

vezettel követhette végig.
Kôbányához, a Kôbányai Darazsak-

hoz különleges szálak fûzték, számta-
lan eseményükön vett részt, végigkí-
sérte sikereiket, nehézségeiket és
mindig segítô kezet nyújtott, amikor
csak tehette. 

Az elmúlt év decemberében a televí-
zió nyilvánossága elôtt jelentette be
hozzájárulását a Kada utcai kosárlabda
csarnok és kosárlabda akadémia név-
adásához. Így az épülô csarnokot Zsí-
ros Tibor Kosárlabda Csarnoknak ne-
vezzük majd el.

Emlékét tisztelettel és szeretettel
ôrizzük. gg..rr..

• • • 
A szövetség hivatalos honlapjának

beszámolója szerint a kiváló játékost,
edzôt, sportvezetôt – akit 2005-ben
beválasztottak a magyar kosárlabda
halhatatlanjai közé – március 5-én a
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsar-
nokban nagy részvét mellett búcsúz-
tatták rokonai, barátai.
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Elhunyt a legenda –  Zsíros  Tibor
(1930-2013)

Zsíros Tibor az 1955-ös Európa-bajnoki aranyéremmel
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Báró Coubertin Párizsban, a Rue
Oudinot 20 alatt született 1863 elsô
napján, egy már ötszáz éve Franciaor-
szágban élô és ott nemesi címet ka-
pott ôsi olasz család leszármazottja-
ként, amikor a nemzetközi sport egén
még csak halványan derengett fel vala-
mi mindabból, ami késôbb elképesztô
méreteket öltött az ipari fejlôdés, a
közlekedésben tapasztalt forradalom
révén, a huszadik század telekommuni-
kációs csodáiról nem is szólva. A mo-
dern játékok görög bölcsôjének tekin-
tett városban, Athénben – érdekesség-
ként jegyezhetjük meg, hogy némi fo-
galmat alkothassunk a korról – a hellén
filantróp, Evangelos Zappasz rendezett
egyébként egy, az ókori játékokat idézô
Olimpiát… Az 1860-as évek közepén
bonyolították le azután – több hónapon
át, persze – az angol krikett csapat elsô
amerikai-ausztrál túráját. Önmagában
1863 igencsak nevezetes sporttörténe-
ti esztendô, hiszen ekkor alakult meg
Angliában a labdarúgó szövetség, a
Football Association, tulajdonképpen
az elsô komoly szervezet abban a
sportágban, amely azután messze a
legnépszerûbb lett szerte a világon. 

Coubertin mindössze hétéves, ami-
kor 1870 júliusában, egyrészt a feszült-
ségektôl terhes belföldi hangulat leve-
zetése reményében, a francia császár
hadat üzen Poroszországnak. A háború
már az elsô hetekben súlyos francia
vereségeket hoz, augusztusban a csá-
szári erôket Sedan mellett gyûrûbe
zárják a poroszok, Otto von Bismark
hadai, s III. Napóleon serege megadja
magát. Párizsban a hírre felkelés tör ki,
trónfosztás következik, s kikiáltják a
köztársaságot. A megalázó történelmi
kudarc késôbb, tanulóévei idején, ma-
radandóan rögzül a fiatal Coubertin el-
méjében, és a harctéri katasztrófát
elôidézô okok között meggyôzôdéssel
helyezi elsôdlegesnek a francia fiatalok
elégtelen fizikai állapotát, s általában a
testi nevelés elmaradott körülményeit.
Mindez meghatározó módon befolyá-
solja a testkultúra jelentôségérôl kiala-
kított felfogását, s ösztönzi elhivatott-
ságát, minden áron javítani igyekvô pe-
dagógiai szándékait.

Késôi gyerek volt, jóval két bátyja és
már említett nôvére után született,
festômûvész apja már túl volt a negy-
venen, kifinomult zenei mûveltségû

anyja a harmincnyolcon. A szülôk a je-
zsuiták iskolájába járatták Párizsban,
ahol Jules Carron atya oktatta a humán
tárgyakat és a retorikát. Maga az atya
tekintélyes kutatója volt az ókori görög
kultúrának, s benne különösképpen az
olimpiáknak, elkötelezett híve a hellén
eszményképnek – a szellem, a test és
az erkölcs egészséges harmóniájának.
Némileg talán rendhagyó módon, de
hadd egészítsük ki ezen a helyen a
családi vonatkozásokat azzal, hogy
1895-ben vette feleségül Marie Rot-
hant, egy elzász-lotaringiai diplomata
leányát. Két gyermekük született: Jac-
ques (1896-1952) és Renée (1902-
1968). 

A tökéletességre törekvô nevelési
eszmék magukkal ragadták a fiatal bá-
rót és késôbbi utazásai során – elsô-
sorban Angliában, az Egyesült Álla-
mokban és Kanadában – a pedagógiai
pályára készülvén számos hozzá ha-
sonló gondolkodású barátra lelt. Elége-
detlenül látta kora Franciaországában
az oktatás-nevelés terén tapasztalható
siralmas állapotokat, mind erôsebb el-
hivatottságot érzett, hogy a testkultúra
fontosságát elôtérbe helyezze, s en-
nek népszerûsítésében tökéletes
megoldásnak tartotta az olimpiai játé-
kok felújítását – ám modern formában
és természetesen nemzetközi jelleg-
gel – az egész emberiség jobbítását
szolgálva. Akkoriban az egyik népszerû
francia magazin, a Journal de la Jeu-
nesse hétrôl hétre közölte a népszerû
angol ifjúsági szerzô, Thomas Hughes
Tom Brown Iskolanapjai (Tom Brown’s
School Days) címû, 1857-ben megje-
lent mûvét, amely egy angliai elit isko-
la színes életét elevenítette meg. Cou-
bertint, aki lázas várakozással tekintett
minden egyes lapszám megjelenése
elé, különösképpen lenyûgözte az an-
gol iskolai testnevelés és sport leírása,
részletei a lap oldalain. Mind erôsebb
érdeklôdés alakult ki benne, hogy
mindezt saját szemével lássa, tapasz-
talataival át is élhesse. Elsô alkalom-
mal húszéves korában, 1883-ban uta-
zott Angliába, ahol jó néhány iskolát és
egyetemet látogatott meg: Eaton,
Horrow, Wellington, Winchester, s
persze Oxford és Cambridge is. Ké-
sôbb egyebek között ellátogatott
Rugby iskolájába is, ahol elsô kézbôl

MAGYAR EDZŐ ■ 2013/130

150 éve született az újkori 
olimpiai játékok megálmodója
Pierre Frédy, Baron de Coubertin emlékezetére

(1863. január 1. – 1937. szeptember 2.)

SSzzáázzööttvveenn  éévvvveell  eezzeellôôtttt,,  11886633  úújjéévv  nnaappjjáánn  sszzüülleetteetttt  aazz  aa  ffrraanncciiaa  nneemmeess,,  nnaaggyy--
sszzeerrûû  ppeeddaaggóógguuss,,  aakkii  öörröökkrree  mmeeggvváállttoozzttaattttaa  aa  ssppoorrtt  aarrccuullaattáátt  aa  vviilláággoonn..  PPiieerrrree  ddee
CCoouubbeerrttiinn  áállmmooddttaa  mmeegg  aazz  úújjkkoorrii  oolliimmppiiaaii  jjááttéékkookk  iinnttéézzmméénnyyéétt,,  mmiinnddeenneekk  eellôôtttt  ôô
sseeggíítteettttee  éélleettrree  aa  nneemmeess  ggoonnddoollaattoott,,  ss  mmaarraaddtt  aannnnaakk  lleeggffôôbbbb  hhaajjttóóeerreejjee  hhaalláállááiigg..
AA  ttaavvaallyyii,,  22001122..  éévvii  hhaarrmmiinnccaaddiikk  nnyyáárrii  jjááttéékkookk  rreennddeezzôôii  sseemm  ffeelleeddkkeezztteekk  mmeegg  aa
nnaaggyy  eellôôdd  ttöörrttéénneellmmii  sszzeerreeppéérrôôll,,  ss  aa  kköözzeellggôô  nneevveezzeetteess  éévvffoorrdduullóórróóll,,  ttiisszztteelleetttteell
aaddóózzttaakk  eemmlléékkéénneekk  aazzzzaall,,  hhooggyy  eeggyyeettlleenn  ééllôô  lleesszzáárrmmaazzoottttjjáánnaakk,,  ddéédduunnookkaa  ööccccsséé--
nneekk,,  AAnnttooiinnee  ddee  NNaavvaacceellllee--nneekk  aajjáánnlloottttáákk  ffeell,,  vviiggyyee  aazz  oolliimmppiiaaii  lláánnggoott  aazz  ööttkkaarriikkááss
ffáákkllyyááss  nneemmzzeettkköözzii  ffuuttóó  vváállttóó  ttaaggjjaakkéénntt..  EEggyyéébbkkéénntt  ééppppeenn  aazzoonn  aa  hheellyyeenn,,  aahhooll  aazz
11990088--aass  lloonnddoonnii  jjááttéékkookk  mmaarraattoonnii  ffuuttóósszzáámmáánnaakk  bbeeffeejjeezzôô  sszzaakkaasszzaa  zzaajjllootttt  llee  aann--
nnaakk  iiddeejjéénn..  AA  mmeeggeemmlléékkeezzééssrree  ttuullaajjddoonnkkééppppeenn  kkééttsszzeerreess  ookkuukk  vvoolltt  aa  rreennddeezzôôkk--
nneekk,,  hhiisszzeenn  11993377--bbeenn  bbeekköövveettkkeezzeetttt  hhaalláálláánnaakk  7755  éévveess  éévvffoorrdduullóójjááhhoozz  iiss  éérrkkeezzeetttt
aa  nneemmzzeettkköözzii  oolliimmppiiaaii  ccssaalláádd..

„„EEzz  eeggyy  eeggéésszzeenn  ffaannttaasszzttiikkuuss  aallkkaalloomm  aa  sszzáámmoommrraa,,  kkoorrsszzaakkooss  eellôôddöömm  nneevvéé--
bbeenn  ffuutthhaattookk  iitttt  LLoonnddoonnbbaann  aa  ffáákkllyyáávvaall  ––  mmoonnddttaa  eelléérrzzéékkeennyyüülltteenn  NNaavvaacceellllee..  ––
LLoonnddoonn  ééss  PPáárriizzss  aazz  oolliimmppiizzmmuuss  tteekkiinntteettéébbeenn  kkéétt  eeggyyffoorrmmáánn  kkiieemmeellkkeeddôô  hheellyy--
sszzíínn,,  ss  aazztt  iiss  ttuuddjjuukk,,  ffiiaattaall  éévveeiibbeenn  aazz  oolliimmppiiaa  aattyyjjáánnaakk  iitttteennii  llááttooggaattáássaaii  mmeennnnyyiirree
mmeegghhaattáárroozzóókk  vvoollttaakk  ggoonnddoollkkooddáássmmóóddjjáánnaakk  ffoorrmmáálláássáábbaann……""

((NNaavvaacceellllee  eelliissmmeerrtt  ppéénnzzüüggyyii  sszzaakkeemmbbeerrkkéénntt  sszzeerrzzeetttt  mmaaggáánnaakk  nneevveett,,  bbaannkkáárr
ppáállyyaaffuuttáássáátt  11997744--bbeenn  kkeezzddttee  PPáárriizzssbbaann,,  mmaajjdd  aa  CCiittiibbaannkk  lloonnddoonnii  ffiióókkjjáátt  vveezzeettttee
1166  éévveenn  áátt,,  ôô  CCoouubbeerrttiinn  bbáárróó  nnôôvvéérréénneekk,,  ddee  NNaavvaacceellllee  úúrr  nneejjéénneekk,,  MMaarriiee  ddee  CCuu--
bbeerrttiinnnneekk  aazz  uunnookkáájjaa..  UUttáánnaa  iiss  ccssaakk  iiddeeiigglleenneesseenn  ttéérrtt  vviisssszzaa  aa  ffrraanncciiaa  ffôôvváárroossbbaa,,
aannggoollmmáánniiáásskkéénntt  kkééssôôbbbbii  éévveeiitt  sszziinnttéénn  LLoonnddoonnbbaann  ttööllttööttttee,,  iitttt  vvoonnuulltt  nnyyuuggaalloomm--
bbaa  iiss,,  ééppppeenn  aa  lloonnddoonnii  oolliimmppiiaa  éévvéébbeenn..  EEggéésszz  éélleettéébbeenn  ááppoollttaa  CCoouubbeerrttiinn  bbáárróó  eemm--
lléékkéétt,,  eeggyyéébbkkéénntt  aa  NNOOBB  NNeemmzzeettkköözzii  CCoouubbeerrttiinn  BBiizzoottttssáággáánnaakk  eellnnöökkee,,  ss  ôô  mmûûkköö--
ddöötttt  kköözzrree  aa  22001122--eess  oolliimmppiiaa  iiddeejjéérree  kkiiíírrtt  CCoouubbeerrttiinn  iirrooddaallmmii  ppáállyyáázzaatt  bbíírráállóó  bbiizzootttt--
ssáággáánnaakk  vveezzeettôôjjeekkéénntt  iiss..
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kaphatott ízelítôt a fiatalokat hódító fut-
ball, krikett, rögbi és atlétika oktatásá-
ból, fejlesztésébôl s mindezek épüle-
tes hatásáról a növendékekre. A Pá-
rizsból érkezett látogató fokról fokra
mind elkötelezettebb rögbi hívô lett,
olyannyira, hogy késôbb például játék-
vezetôként vett részt 1892-ben a fran-
cia rögbi kupa döntôjének összecsapá-
sán, s angol kapcsolatai révén evezôs
egységeket küldött többször is a híres
Henley Royal Regatta versenyeire. 

Késôi leszármazottja, de Navacelle
szerint a bárót fôként az angol rend-
szer két domináns eleme ragadta
meg, a sport iránti szenvedélyes rajon-
gás és a szabadság, s gyakran hangoz-
tatta: „Mennyire hasznos, ha az ember
utánozhatja mindazt, amit egy szom-
szédja remekül csinál, sôt, miután gon-
dosan tanulmányozta a részleteket, to-
vább javít rajta, s még jobb teljesít-
ményt érhet el." Ami pedig az olimpiai
ötletet és az abból kibontakozó moz-
galmat illeti, angliai látogatásai egyikén
tudomást szerzett egy William Penny
Brookes nevû vidéki orvosról, s arról,
hogy a Shropshire-ben található kis
Much Wenlock településen a doktor
létrehozta a maguk Olimpiai Társasá-
gát (Olympian Society). A báró nyom-
ban kapcsolatba lépett az orvossal,
majd 1890-ben személyesen is tiszte-
letét tette nála.

A becsvágyó s eltökélt francia ne-
mes azt is tudta, hogy mennyire fejlett
az Egyesült Államok iskolai, s fôként
felsôoktatási rendszerének testkultú-
rája, sportja. Elôszeretettel utazott
Amerikába is, hogy alaposan körülnéz-
zen, tanulmányozza az Újvilág sport-
szisztémáját, s mindenrôl aprólékos
jegyzeteket készítsen. Elsô alkalom-
mal 1889-ben járt Amerikában, ahol ta-
lálkozott William Milligen Sloane pro-
fesszorral, a modern sport széles látó-
körû hívével, s remek kollégákká, bará-
tokká váltak. Sloane 1892-ben Párizsba
látogatott, s együtt vettek részt ameri-
kai-francia-brit nemzetközi sportese-
ményeken labdarúgásban és evezés-
ben. Coubertin azután újabb látogatást
tett az Államokban 1893-ban, patinás
egyetemeket vett sorra, s számos új
barátságot kötött. Chicagóban nagy-
szabású kiállítást tekintett meg, négy-
hónapos tartózkodása során hosszabb
idôt töltött Kaliforniában, meglátogatta
San Franciscóban az Olimpiai Klubot,
végigjárta Texast és a keleti parton
New York környékét, mielôtt visszatért
Európába, az amerikai barát Sloane
díszebédet adott tiszteletére a Univer-
sity Klubban. Egy évvel késôbb, az ala-
kuláskor ô lett a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság alelnöke Vikelasz mögött.

Otthon, hazájában, Franciaország-

ban megalakult már korábban a Fran-
cia Atlétikai Társaságok Uniója, az Uni-
on des Sports Athletiques (1887), s a
tizenkilencedik század utolsó évtizedé-
nek küszöbén Coubertin elérkezettnek
látta az idôt arra, hogy színre lépjen, a
nyilvánosság elé korszakalkotó elkép-
zeléseivel.

Büszkeség tölthet el bennünket, ha
arra gondolunk, hogy honfitársaink mi-
lyen megkülönböztetett szerepet ját-
szottak nem csupán az újkori olimpiai
játékok létrehozásában, hanem a kez-
detektôl máig a nemzetközi olimpiai
mozgalom látványos fejlôdésében is.
Pierre de Coubertin egyik legmegbíz-
hatóbb barátja volt Kemény Ferenc fizi-
ka- és matematikatanár, az Egri Reális-
kola igazgatója, aki korábban, és nem
mellékesen, németbôl, franciából és
irodalomból is diplomát szerzett. A pá-
rizsi Sorbonne egyetemen ismerték
meg egymást 1884-ben, ahová Ke-
mény francia nyelvtudásának tökélete-
sítése szándékával iratkozott be. Cou-
bertinnel ugyanazon „olimpiai nyelvet"
beszélték, s amikor Kemény hazajött,
a kapcsolat és a barátság megmaradt
köztük, amit rendszeres, sûrû levélvál-
tásuk is igazol.

Nos, alapos készülôdés és mérlege-
lés után az olimpia szellemének eltö-
kélt francia vezéralakja úgy döntött,
hogy az ókori olimpiák felújításának
gondolatával a Sorbonne egyetemen a
modern sportról szóló sorozat befejezô
elôadása keretében lép a nyilvánosság
elé 1892. november 25-én, amely egy-
beesett a Francia Atlétikai Társaságok
Uniója megalakulásának ünnepelt, ötö-
dik évfordulójával. Nyilván ösztökélte
akcióját az a nem közömbös körül-
mény is, hogy angol barátja, John Ast-
ley Cooper a Greater Britain címû ma-
gazinban határozottan egy angolszász
olimpia megrendezését sürgette. A
francia nem akart lemaradni, a kezde-
ményezést átadni bárki másnak. Az
olimpiai kampánynak ez az elsô lépé-
se, a korszakos javaslat mindazonáltal,
mondhatni, teljes érdektelenségbe ful-
ladt. Kudarc!

A második kísérletet még gondo-
sabb szervezés elôzte meg, no meg
egy kis trükk is. Az 1894. június 16–23.
közötti napokra tervezett nemzetközi
kongresszus eredeti elnevezése – úgy-
szintén a Francia Atlétikai Társaságok
Uniójának égisze alatt – így festett:
„Az amatôrség elveinek tanulmányo-
zása és népszerûsítése." Ennek meg-
felelôen tervezték a hétnapos progra-
mot is. A cím azonban teljes egészé-
ben megváltozott nem sokkal az ese-
mény elôtt. A meghívókon már ez állt:
„Kongresszus az olimpiai játékok felújí-
tására".

Az eredeti mûsor hét témát tartal-
mazott az amatôr és a hivatásos sport
problematikáját érintve. A végsô verzió
viszont – két részre osztva a progra-
mot – már tíz pontot ölelt fel, s ebbôl
három kapcsolódott a második rész-
hez: az egyik „Az olimpiai játékok felú-
jításának lehetôségei" címmel, azután
egy másik a játékokat alkotó sport-
ágakról és a résztvevôket illetô rende-
zô elvekrôl, majd végül a megvalósítás
érdekében nemzetközi bizottság létre-
hozásáról. Coubertint nyilván a két év-
vel korábbi keserû csalódása késztette
a kegyes kis csalafintaságra, s ugyan-
ilyen „elôvigyázatosan" járt el a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság Alapító tag-
jainak a kijelölésében is. Nagy többsé-
güket csak levélben kérte fel, de nem
hívta meg ôket az alapító aktusra,
amelyre végül az utolsó napon került
sor. Tarthatott ugyanis a sok felesle-
ges vitától, esetleges személyes jelle-
gû nézetkülönbségtôl, nyilván jobbnak
látta tehát az egészet már jó elôre rö-
vidre zárni. Aggodalmait, megbocsájt-
ható formai trükkjeit késôbb ôszintén
leírta (Revue Olimpique – 1901), ami-
kor már jószerével – úgy hitte legalább-
is – minden sínre került. Valóban ment
minden, mint a karikacsapás, a kong-
resszus fináléjában kilenc országból
harminchét sportszervezet képvisele-
tében hetvennyolc meghívott szavazta
meg az olimpiai játék felújítását célzó
kongresszusi határozatot.

Magától értetôdôen meghívást ka-
pott a régi kipróbált sportbarát, Ke-
mény Ferenc is, sôt alelnökségre is
felkérte Coubertin. A meghívást az is-
kolaigazgató köszönettel vette, de a
rendelkezésre álló források tanúsága
szerint – Coubertin 1894. szeptember
8-án Keménynek írt levelébôl is követ-
keztethetünk erre – nem volt ott Pá-
rizsban, ahol megalakult a NOB, s a je-
lenlévôk abban is döntöttek, hogy az
elsô újkori játékok színhelye 1896-ban
Görögország, illetve a fôvárosa, Athén
legyen. 

• • •
A párizsi döntéseknek megfelelôen,

s nemkülönben az idô sürgetésének is
köszönhetôen, az olimpiai elôkészüle-
tek ügyében Coubertin többször is a
görög fôvárosba utazott, ahonnan egy-
re másra mind ellentmondóbb, aggasz-
tóbb híreket kapott. Kemény még 1894
tavaszán meghívta Coubertint Buda-
pestre, ahol szeptember 5-8. között a
VIII. Nemzetközi Közegészségügyi és
Demográfia kongresszus megszerve-
zésére készültek. Francia barátja, kollé-
gája azonban képtelen volt késôbb el-
jönni erre az eseményre. Magyar barát-
ja pedig éppen azért várta, mert az
egyik fô téma, a nemzetközi kapcsola-
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tok kiszélesítésének szüksége kapcsán
vetôdött fel – az ezredéves ünnepi ren-
dezvények sorozatának lehetséges ki-
emelkedô elemeként – az elsô újkori
olimpiai játékok lebonyolítása Buda-
pesten. Ráadásul éppenséggel párhu-
zamban a Görögországból érkezô mind
lehangolóbb hírekkel. Kemény Ferenc
– tagja volt a Millenniumi Bizottságnak
is – már 1894 nyarán lelkesen lobbizott
az ügy sikere érdekében, s elnyerte a
kultuszminiszter, Csáky Albert támoga-
tását, sôt szeptemberben meg is ala-
kult ennek értelmében az „Olimpiai Já-
tékokat Elôkészítô Bizottság".

Coubertin az elbizonytalanodott gö-
rög felelôs tisztségviselôkkel történt
tárgyalásai után kétségek között távo-
zott Athénból, éppen kapóra jött tehát
számára a magyarok segítôkész elkép-
zelése, még akkor is, ha személyesen
nem tudott eljönni a magyar fôváros-
ba. November 20-án biztató levelet írt
Keménynek, aki nyomban elôterjesz-
tést küldött a Csákyt felváltó Eötvös
Loránd vallás- és közoktatási minisz-
ternek a budapesti olimpia megrende-
zése érdekében, hivatkozva elôdje el-
kötelezettségére. Az új miniszter –
mérlegelve a hazai testkultúra megíté-
lése szerinte nem megfelelô állapotát
– mindazonáltal nem támogatta az el-
képzelést, szívesen pártolta viszont az
athéni játékokra kiutazó küldöttség
anyagi megsegítését, bár ezt hivatalos
válasz formájában nem nyilvánította ki.
Hosszú hónapokig kivárt, egészen ad-
dig, amíg azután 1895 januárjában le
nem mondott, s helyét át nem adta
Wlassics Gyulának. Elôdjének vélemé-
nyét tiszteletben tartva, Wlassics vé-
gül 1895 márciusában fogalmazta meg
elutasító válaszát Kemény beadványá-
ra. Elsô próbálkozásunk sikertelensé-
géhez legfeljebb csak annyit érdemes
még hozzáfûzni, hogy eleinte, tudjuk,
Coubertin valóban aggódott Athén he-
zitálása miatt, s minden valószínûség
szerint úgy vélhette, hogy a magyar
felajánlás elôtérbe helyezése, hangsú-
lyozása talán abban is a segítségére le-
het, hogy a görögökben felülkereked-
jen a nemzeti büszkeség, a hiúság ösz-
tökélte eltökéltség a rendezésre, s
végtére, remélte, csak összeszedik
magukat. 

Ahol Coubertint fôtitkárnak válasz-
totta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság,
ugyanott, az ôsi hagyományok és a
rendezô ország iránti tiszteletbôl, gö-
rög személyiséget fogadott el elsô el-
nökének, az egyébként ott, a francia fô-
városban élô írót, kiváló Shakespeare-
fordítót, Demetriusz Vikelaszt. Egész
Hellász mámorosan fogadta az elsô új-
kori játékok rendezésérôl érkezô hírt,
„csak" a kormány nem lelkendezett,

mert üresen tátongott az államkassza.
Azután, ha nem is könnyen – helyesen
sejtette és remélte Coubertin – vala-
hogyan úrrá lettek azért bajaikon-gond-
jaikon a görögök. Konsztantin trónörö-
kös vállalta a szervezôbizottság irányí-
tását, s nyomban a nagyvilágban szét-
szóródott tehetôs honfitársaihoz for-
dult támogatásért. Hetek alatt 332
ezer drachma gyûlt össze, s az alexan-
driai dúsgazdag bankár, Georgiosz
Averoff vállalta, egyebek között, a
Pánathén Stadion egymilliós felújítá-
sát… Méltán állítottak neki szobrot
még a játékok elôtt a stadion elôtt.

Coubertin igen fontosnak ítélte a fo-
lyamatos tájékoztatás szempontjából
egy rendszeresen megjelenô folyóirat
létrehozását, s megalapította a már
említett Revue Olympique-et 1894-
ben. Az immár csaknem 120 éves (an-
gol változatában Olympic Review) két-
nyelvû kiadvány hallatlanul hasznos
nemzetközi eszközzé vált nem csupán
a tájékoztatás, hanem a népszerûsítés
és szervezés vonatkozásában is az öt-
karikás mozgalomban. 1894 júliusi leg-
elsô számának elsô oldalán felül kiáltó
betûkkel állt Henri Didon atya, a Párizs
mellett mûködô híres nevezetes neve-
lôintézet, a College Albert-le-Grand in
Arcuel vezetôjének, Coubertin egyik
legjobb, atyainak nevezhetô barátjá-
nak, mondhatnánk sporttársának jel-
szava: Citius, Altius, Fortius, azaz
Gyorsabban, Magasabbra, Erôsebben.
A kiadvány hûségesen végigkísérte az
olimpiai játékok, közgyûlések, kong-
resszusok históriáját mind a mai napig,

s természetesen a rengeteg forradal-
mi változás mellett néhány elv és ha-
gyomány érvényben tartását úgyszin-
tén, amely ragaszkodik Coubertin ere-
deti elgondolásaihoz, mint amilyen
egyebek között, például, a NOB szer-
vezetének formálása, tagjainak kivá-
lasztása.

A görög Demetriosz Vikelasz nem
sokáig, mindössze két esztendeig töl-
tötte be a NOB elnöki pozícióját,
amelyrôl Athén elsô olimpiáját követô-
en lemondott, mondván, hogy fôként
mert a második játékokra Párizsban
kerül sor, logikus, Coubertin vegye át
az elnöki teendôket. A neves irodalmár
és emberbarát hamarosan lemondott
NOB tagságáról is (1908-ban hunyt el).
Más kérdés, hogy az 1900-as párizsi
ötkarikás játékokat követôen szóba
sem került Coubertin lemondása, új el-
nök választása, s így a derék francia
1896-tól egészen 1925-ig végezte ál-
dásos elnöki tevékenységét. Ezzel a
29 évig terjedô munkálkodással mind
a mai napig csúcstartónak számít a
NOB eddigi elnökeinek sorába, akit a
spanyol Juan Antonio Samaranch kö-
vet 21 évvel (1980-2001), majd az
amerikai Avery Brundage kerek 20
esztendôvel (1952-1972).

(A NOB szabályzata egyébként 2001-
tôl kezdôdôen immár lehetetlenné te-
szi az ennyire hosszú elnökséget, hi-
szen ez – mint ahogyan éppen a jelen-
leg „uralkodó" belga Jacques Rogge
esetében történik – 12 esztendôben
maximált, a négyéves mandátumot
legfeljebb két további alkalommal le-
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hetséges meghosszabbítani. A szerk.)
Arra érthetôen nem vállalkozhatunk,
hogy az olimpiai atya elnöki pályafutá-
sát teljességgel bemutassuk ebben a
jubileumi emlékeztetô írásban, legfel-
jebb arra törekedhetünk, hogy felvil-
lantsuk a leglényegesebb momentu-
mokat, illetve a pálya magyar vonatko-
zású állomásait külön is említsük.

A báró felfogására jellemzô volt az
az állhatatos, következetes igyekezet,
hogy testületét, a nemzetközi sport és
a mozgalom elitjét lehetôleg megóvja
mindenféle politikai és egyéb külsô
hatásoktól. Jellemzô erre a tagok
„verbuválása", hiszen választásról,
szavazásról soha szó sem lehetett, he-
lyette inkább a megbízás, a jelölés,
meghívás, a kiválasztás mûködött
mindenekelôtt az elnök, illetve szû-
kebb, abszolút megbízható belsô köre
részérôl, ebbe a társaságba egyszerû-
en nem lehet csak úgy delegálni. Ma
sem. A teljes függetlenség megôrzé-
sére tett erôfeszítését jelezte az Olim-
piai Charta is, amely modern megfo-
galmazásban azt tartalmazza a hagyo-
mányok alapján, hogy az „Olimpiai Já-
tékokkal kapcsolatos bármely kérdés-
ben a végsô döntés a NOB kizárólagos
hatáskörébe tartozik… Az Olimpiai Já-
tékok kizárólagos tulajdonjoga a NOB
szervezetét illeti."

Ami a tagságot és kötelezettségei-
ket illeti: "A NOB tagnak jelöl, választ
az arra méltónak tartott személyek-
bôl… A NOB tagok a NOB és az Olim-
piai Mozgalom érdekeit képviselik és
mozdítják elô a saját országukban és
az Olimpiai Mozgalom azon szerveze-
tében, amelyben tevékenykednek."
Tehát nem éppen fordítva, mint aho-
gyan ez általában a nemzetközi testü-
letekben történik, ahol a tagok, dele-
gáltak, küldöttek a saját országuk érde-
keit hivatottak képviselni.

• • •
Nem minden arany, ami fénylik...

Tény, hogy az olimpia francia apostola
a kezdetekben nem mindent ítélt meg
kellô elôrelátással és helyesen. Nehe-
zen lehet megérteni ragaszkodását,
példának okáért ahhoz, hogy ellenez-
ze a nôk részvételét az olimpiai játéko-
kon, s következésképpen közvetve a
mozgalomban is. "Az igaz, hamisítat-
lan olimpiai hôs az felnôtt férfi, s a nô
elsôdleges szerepe az olimpián az le-
het, hogy a gyôzteseket megkoronáz-
za" – hangoztatta. Ennek köszönhetô-
en az elsô, az athéni játékokon höl-
gyek nem jelentek meg a küzdôtéren
egyáltalán. A játékok idôszámítását
véve figyelembe Coubertin 1900-tól
1924-ig, azaz Párizstól Párizsig állt az
ötkarikás hajó kormánykerekénél. Ez
alatt mindösszesen kevesebb, mint

400 hölgy állhatott rajthoz a játéko-
kon. Csupán az arányok érzékeltetése
kedvéért, ennek csaknem a tízszere-
se indult 2012-ben, tavaly Londonban.

A viszontagságoktól mentes elôz-
mények után az elsô újkori olimpiai já-
tékokat Athénban rendezték 1896. áp-
rilis 6 és 15. között, s ezen 14 ország-
ból 43 versenyszámban 245 versenyzô
vett részt. A vitathatatlan siker ellenté-
teket szült azonban a görögök és Cou-
bertin között, az elôbbiek ugyanis (te-
gyük hozzá túlzás nélkül, hogy ez a tö-
rekvésük mind a mai napig változatla-
nul vissza-visszatér), egyre határozot-
tabban jelentették ki, hogy az olimpiai
játékok örökös, mindenkori rendezôi
kívánnak lenni, állandó helyszínnel, At-

hénnal. Támogatta az elképzelést a gö-
rög királyi család, a közvéleményük,
természetesen olimpiai bizottságuk
egyaránt, sôt számos résztvevô nem-
zet vezetôje, többek között az Egye-
sült Államok küldöttségé is. A báró
kezdettôl a leghatározottabban tiltako-
zott ez ellen, s ragaszkodott a rende-
zés nemzetközi jellegéhez, mondván,
a játékok az egész világé.

Párizs olimpiáját 1900-ban több mint
száz év múltán sem képes megszépí-
teni a jótékony, feledésre késztetô idô.
Ennél gyengébben szervezett játékok-
ra aligha találunk példát, legfeljebb ha-
sonlót, a francia fôvárost 1904-ben kö-
vetô amerikai St. Louis-ban. A zavarok
legfôbb oka az volt, hogy abban az év-
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Coubertin 1894-ben alapított folyóiratának címlapja 1911-bôl
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ben rendezték ugyanott a világkiállítást
(Exposition Universelle Internationale),
s az olimpiai eseményeket tulajdon-
képpen tökéletesen ennek rendelték
alá. Megalázó módon, a májustól egé-
szen októberig nyúló követhetetlen
programnak még a nevében sem em-
lítették meg az olimpiát. Az esemé-
nyek zavarosan, össze-vissza követték
egymást, s jellemzô, hogy Coubertint
és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot
tudatosan és következetesen teljes-
séggel kirekesztették a szervezésbôl,
a lebonyolításból. Pozitív fejlemény-
ként legfeljebb azt említhetjük, hogy
míg Athénban nôk nem vehettek részt
a versenyeken, itt már – ha kezdetle-
ges és rendezetlen körülmények kö-
zött is – de polgárjogot nyertek a gyen-
gébb nem képviselôi teniszben, golf-
ban meg vitorlázásban. Összesen 21
hölgy szerepelt az indulók között, s az
olimpiák történetének elsô aranyérme-
se az amerikai Charlotte Cooper lett
teniszben, méghozzá duplázott, egyé-
niben és vegyes párosban is diadal-
maskodott. 

Coubertin, s a NOB tagjai ezek után
érthetôen szinte tökéletes egységben
úgy vélték, s ôszintén erre is töreked-
tek, hogy a következô olimpiai játéko-
kat valahol egész másutt rendezzék
meg. Elsô választásuk a tengerentúlon
Chicagóra esett St. Louis-szal szem-
ben, belsô amerikai viták eredménye-
ként azonban mégis az utóbbi került ki
végül nyertesként, egyébként éppen
abból az eléggé szerencsétlen meg-
fontolásból, amely pedig már Párizs-
ban is oly sok galibát okozott, már-
mint, hogy ez a város ad helyet a
Luisiana Purchase Interantional Expo-
sition-nak, a nemzetközi kiállításnak és
vásárnak.

A harmadik olimpiai rendezés, mint
várható volt, kikerülhetetlenül újabb
katasztrofális zûrzavarokat produkált.
Ezek a játékok is túl hosszan, mintegy
félévig húzódtak el, s egészen szokat-
lan, vagy inkább elfogadhatatlanul
rendhagyó „sporteseményeket" iktat-
tak az úgynevezett olimpiai program-
ba, mint például az „Atropológiai nap"
alkalmából lebonyolított iszapbirkózás
bennszülött törzstagok együttesei szá-
mára, vagy rúdmászás, meg egyebek.
A 84 versenyszámból 48-ban kizárólag
hazai, amerikai versenyzôk álltak rajt-
hoz. Európából rendkívül kevesen in-
dultak, s érthetôen rosszat sejtve nem
ruccant át a Csendes-óceánon maga
Couberten sem. Ôt egyébként Ke-
mény Ferenc helyettesítette a NOB
képviseletében. Honfitársunk magától
értetôdôen részletesen beszámolt el-
nökének a tapasztalatairól, amelynek
egyik leglényegesebb következtetése

az volt, hogy soha többet nem szabad
olimpiai játékokat rendezni világkiállí-
tással egyetemben. Nagyon hasonló
következett be mindazonáltal 1908-
ban, London esetében is, jóllehet ott
nem világ- hanem „csak" brit-francia
kiállításra került sor. Mielôtt azonban
errôl szólnánk, szükséges megemlíte-
ni egy hivatalosnak az óta sem elfoga-
dott olimpiát, amelyet Coubertin ellen-
kezésének dacára is megrendeztek,
ugyancsak Athénban a görögök 1906-
ban, az elsô játékok tízéves jubileuma
alkalmával. A NOB jó néhány tagja
egyáltalán nem ellenezte a görögök is-
mételt igyekezetét 1905-ben a NOB
ülésén Brüsszelben, Coubertin azon-
ban kifejezetten helytelenítette, s ké-
sôbb, éppen úgy, mint St. Louis-ba,
ide sem utazott el. Magatartását
egyes görög és más nemzetbeli sport-
vezetôk arra használták fel, hogy han-
gulatot keltsenek ellene, s szóba ke-
rült eltávolításának lehetôsége is. 

• • •
Ha már NOB ülésrôl esett szó, 1904-

ben a végrehajtó testület Londonban
jött össze, s ezen az 1908-as játékokat
Rómának ítélte. A Vezúv kitörése, ha-
talmas pusztítása, s a helyreállításhoz
szükséges anyagiak elôteremtése le-
hetetlen helyzetbe hozta az olaszokat,
akik lemondtak a játékokról. 

Nos, Athén rendhagyó játékainak ide-
jén ez már nyilvánvalóvá vált, s az is,
hogy helyükben az angolokat kérik fel.
Ez egyben megszilárdította Coubertin
helyzetét is, elsôsorban közismerten ki-
váló brit személyes kapcsolatai, ismere-
tei és látogatásai révén. Anyagi gondok
nem fenyegettek, a brit világbirodalom
még teljes fényében tündökölt, s kirá-
lya, VII. Edward – 1901-tôl ült a trónon –
kifejezetten rajongott a sportért, öröm-
mel vállalta a fôvédnökséget is. Azt a
nem lényegtelen összefüggést nem is
említve, hogy fiatal korától a király egyik
legjobb barátja Lord Desborough (William
Henry Grenfell) volt, nagyszerû és sok-
oldalú sportoló maga is (a Brit Olimpiai
Bizottság alapító elnöke – 1905. május
24-tôl), aki a játékok rendezô bizottságá-
nak elnöke is lett egyben. Fôtitkárának
Robert Stuart de Courcy Laffan tisztele-
test, a híres Cheltenham College sport-
imádó igazgatóját választotta, s mind-
ketten tisztelôi, ôszinte hívei voltak
Coubertin bárónak, együttmûködésük a
korábbiaknál sokkalta jobb, korszerûbb,
szakmailag kifogástalanabb játékokat
produkált. Örömmel és elégedettséggel
jelent meg, s látta el NOB elnöki felada-
tait a báró, annak ellenére is, hogy soro-
zatos, gyakorta politikai vonatkozásoktól
sem mentes botrányok fûszerezték el-
sôsorban a brit-amerikai egészségtelen
rivalizálás miatt az eseményeket. A fel-

háborodott amerikaiak eljutottak már a
távozás gondolatáig, s csak Coubertin
diplomáciai ügyességének köszönhetô-
en maradtak végül a játékok végéig. Ve-
zetôjük, az elôzô olimpiai játékok vezér-
egyénisége, a tengerentúli olimpiai bi-
zottság és a londoni csapat vezetôje,
James Sullivan kifejezetten és egyene-
sen Coubertin, valamint az IOC (NOB)
ellen lépett fel, sôt kész volt arra, hogy
egy külön nemzetközi olimpiai testüle-
tet hozzon létre. Kísérlete nem járt
ugyan sikerrel, szerény támogatást él-
vezett, de tény, hogy a zavaró közjáték
nem tett jót az alapító atya tekintélyé-
nek.

A NOB 1909-es Berlini közgyûlésén,
ahol döntöttek az 1912. évi játékok
színhelyérôl, tény, csak egyetlen város
pályázott – Stockholm. A svéd fôváros
tekinthetô Coubertin elnöki pályáján a
csúcspontnak. Két fejleménnyel tá-
masszuk ezt alá! A kiváló pedagógus
mindig is arról álmodott az „emberi-
ség hajnala" igézetében, hogy az ötka-
rikás játékok – amelyek tulajdonkép-
pen világbajnokságnak felelnek meg a
sportban – sokkal többre hivatottak,
mint hogy a nemes és sokoldalú em-
beri csúcsteljesítmények kifejezô kul-
turális fesztiváljaivá váljanak. Az olimpi-
ai játékok programját, annak érdeké-
ben, hogy „visszakapják eredeti gyö-
nyörûségüket", szerette volna mûvé-
szeti versenyekkel is kiegészíteni (gon-
dolatait 1906 májusában egy párizsi
konferencián vetette fel elôször a nyil-
vánosság elôtt – Arts, Letters and
Sports címmel. A szerk.)

Továbbá, mielôtt elérkeznénk Stock-
holmhoz, számunkra, magyarok szá-
mára egy kiemelkedô budapesti NOB
eseményre is hadd térjünk ki.

Eredetileg a NOB már 1910-ben
óhajtott ülést tartani Budapesten, de a
belpolitikai helyzet (a függetlenségi
párt kettészakadása miatt feloszlatták
az országgyûlést, majd átalakult a kor-
mány. A szerk.). Az ülésre, ezt követô-
en, abban az évben, Luxemburgban
került sor, s a magyar fôváros egy esz-
tendôvel késôbb, 1911-ben adott ott-
hont a NOB ülésének. 1910 ôszén
Coubertin a Revue Olympique-ben
megjelent cikkeit még Kemény Fe-
rencnek, régi sportbarátjának küldte el,
abban a reményben, hogy Pesten
majd személyesen találkoznak, bár
tudta, magyar alapító társa – tipikusan
személyeskedô „belháborúnak" kö-
szönhetôen már 1907-ben – lemon-
dott a magyar szervezetben viselt
tisztségérôl, s a helyét a nemzetközi
mozgalomban Andrássy Géza vette át,
mi több, 1909-ben már egy második
magyar tagot is üdvözölhettek a NOB-
ban, Muzsa Gyula személyében. 
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A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ülé-
sét május 23-án a Magyar Tudományos
Akadémia üléstermében miniszterel-
nökünk, Khuen-Héderváry Károly nyi-
totta meg. Budapest képviseletében a
fôpolgármester, Fülepp Kálmán kö-
szöntötte a résztvevôket, s a nagyte-
kintélyû vendégek között elsôként
Pierre de Coubertint, aztán az Egyesült
Államokból érkezett William Sloane
professzort, Sigfrid Edströmöt a NOB
késôbbi svéd elnökét, a nemzetközi
szervezet alapítói közül cseh Jiri Guth-
Jarkovsky tanácsost és a szintén svéd
Victor Balck tábornokot. Üdvözlô be-
szédében a francia báró az olimpiát a
béke mûveként aposztrofálta, amely ki-
váltképpen alkalmas az erôk és az
ügyesség mûvelt összemérésére: „Az
igaz sportember abban a pillanatban,
amikor a küzdelemre kiáll, mosolyog, –
és újra mosolyog, amikor a küzdelem
véget ér."

Coubertin hazánkat kiemelten olyan
sportbaráti országnak nevezte, amely
az elsô pillanattól a lehetô legmegér-
tôbbnek mutatkozott a mozgalom
iránt, s nyomatékosította az eddigi já-
tékokon elért nagyszerû sikereinket.

Az üléssorozat gazdag programot
bonyolított le, tárgyalta a stockholmi
programot, az öttusázás olimpiai szám-
ként történô elismerését, s számos
egyéb fontos napirendet.

A svédek a program ésszerû rövidíté-
sére törekedtek, ám a mûsort – beleért-
ve elsô alkalommal a szellemi-mûvé-
szeti versenyek elemeit – a NOB hatá-
rozta meg. Coubertin elérte, hogy a mû-
vészeti vetélkedô mellett megrendez-
zék régóta dédelgetett versenyszámát,
az öttusát, sôt az atlétikában a tízpróbát
is. A mûvészeti versenyek nem találtak
népszerû támogatásra a rendezô or-
szágban, a svéd írók és mûvészek he-
vesen tiltakoztak. A kezdeményezô ak-
tust érdekesen tette meg a NOB, azzal,
hogy építészeti pályázatot írt ki – Párizs-
ban. Az eredmény azonban beszámított
a stockholmi versenybe. A pályázatot
svájci építész kettôs nyerte, s a Sorbonne
udvarán többezres tömeg köszöntötte
ôket… Az irodalmi aranyérmet Georges
Hohrod – Martin Eschbach Óda a Sport-
hoz címû alkotása nyerte. A valóságban
a költeményt maga Pierre de Coubertin
írta, s álnéven küldte azt be az olimpiai
megmérettetésre. A szobrászatban az
amerikai Walter Winans lett a nyertes,
s különlegesség, hogy 1908-ban, Lon-
donban, a remek formázó már olimpiai
bajnok lett – futószarvas lövészetben.
Festészetben és zenében is olasz gyô-
zelem született. 

Az emlékezetes – nyertes – irodalmi
teljesítményt idézzük fel, Devecseri
Gábor fordításában:

• • •
A francia „feltaláló" másik ötlete, az

öttusa bemutatkozásának kissé részle-
tesebb leírását kötelességünknek érez-
hetjük, hiszen, egy kis túlzással, végté-
re egy „magyaros" sportág ötkarikás
megjelenésérôl van szó, s itt most fe-
lesleges lenne felsorolni dicsôséglis-
tánkat Helsinkitôl mind a mai napig Be-
nedek Gáboréktól Balczón át Martinek
Jánosig és társaikig. Érdekesen ír küz-
delmérôl Coubertin a memoárjában: „A
budapesti elôtt már két korábbi alka-
lommal elôterjesztettem az öttusázás
témáját, s az igényt, hogy kerüljön a hi-
vatalos programba. A javaslatomat fur-
csa módon mindig értetlenséggel fo-

gadták a tagjaink, sôt, mondhatnám, bi-
zonyos érezhetô ellenérzésekkel, ide-
genkedéssel. Szóval képtelen voltam
ragaszkodni hozzá – meggyôzôdésem
ellenére. Most Budapesten azonban
mintha valami áldásos megvilágosodás
történt volna a fejekben, az elképzelé-
semet elfogadták."

Elôzményként annyit, hogy az 1906-
os „illegális" athéni játékokon – a görö-
gök talán kedvébe akartak járni a ren-
dezvényt köztudottan ellenzô elnöknek
– engesztelésként a mûsorba iktattak
egy sajátságos öttusa versenyt az óko-
ri pentatlon mintájára, amely a követ-
kezô részletekbôl állt: távolugrás hely-
bôl, gerelyhajítás, diszkoszvetés, 200
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Óda a sporthoz
Istenek ajándéka, sport! Élet éltetô vize!
A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet,
követe vagy te a régen letûnt napoknak,
mikor ifjú örömben mosolygott még az ember
s felfelé hágott a napisten, s kigyúltak a hegyormok,
s távoztakor fénybe merültek a magasságos erdôk.

A szépség vagy te, Sport! a testeket te formálod nemessé,
elûzöl romboló vad szenvedélyeket, acéllá edzel lankadatlanul.
Lábak, karok, törzsek összhangja és tetszetôs ütem tôled való.
Bájt és erôt te fûzöl együvé, szilárddá és rugalmassá te téssz.

S igazságos vagy, Sport, igen! Megértésért és igazságért be sokszor
hiába küzd az ember, hogyha Te nem vagy vele – de nálad fölleli.
Hiába adna kincseket az ugró új rekordért, s élete minden percét is hiába:
mert csak erô és akarat jelölhet pályája csúcsán új határt.

Bátorság vagy te, Sport! Izom s erô reménye egy lehet csak,
s azt úgy hívják: merészség! A bátorság nem vakmerô bolondság,
de bátor hit a megszerzett erôben: nyeglék, s hazárdok véletlenre lesnek,
a te merszed, hogy ismered erôdet.

Tisztesség vagy te, Sport! Ha tôled jô, igaz kincs a dicséret,
mert csak derék munkával nyerhetô! A versengésnek görbe útjai
a hitvány fogások sorsa büntetés. És megvetéssel sújtanák, aki
a pálmát álnok csellel küzdené ki.

Az öröm vagy te, Sport! Szavadra testünk örömtôl remeg,
ragyog szemünk, erünkben vér viharzik, és tiszta szárnyra kel a gondolat:
nyomasztó súlytól szabadul a lelkünk s boldog létét ujjongva hirdeti.

A termékenység vagy te, Sport! Megnemesíted az emberi fajt, célratörô úton.
Beteg csírákat elfojtasz, eltüntetsz foltokat, a tisztaság bôsz mérgétôl óvod.
Erôtôl duzzadó az atléta és fiakra vágyik, akik a babért,
dicsôséggel aratják úgy, miként ô.

A haladás vagy te, Sport! Szolgálatodra ki méltó kíván lenni, az vigyázzon,
hogy teste-lelke egyre jobb legyen, kerüljön mindent, mi mértéktelen,
tökéletességre törjön ernyedetlen, s óvja egészségét, legfôbb javát,
mint ki a régi mondásból tanul: Ép testet választ, az ép lélek otthonul.

A béke vagy te, Sport! a népeket egymáshoz fûzô szép szalag:
és testvérré lesznek mind általad, önuralomban, rendben és erôben.
Mert önbecsülést tanulnak az ifjak tôled, s más népek jellemét is éppúgy megértik,
és nagyra tartják, hogy te tanítod ôket túlszárnyalni egymást:
mert versenyed a béke versenye.
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m síkfutás és kötöttfogású birkózás. A
kieséses rendszerben lebonyolított ve-
télkedôn a 26 indulóból a 200 m síkfu-
tásnál már csak nyolcan állhattak rajt-
hoz, a futásban további két versenyzô
esett ki, s a megmaradt hat férfi – jól-
lehet nyilván nem tartoztak ugyanazon
súlycsoporthoz – eshetett egymásnak
a birkózás során. Két magyar rajtolt,
Mudin István (diszkoszban bronzérmet
szerzett, s indult gerelyhajításban is),
aki végül az elôkelô második helyen
végzett a svéd gyôztes Hjalmar Mel-
lander mögött, másik honfitársunk,
Luntzer György nem jutott a legjobb
hat közé. 

A budapesti végleges jóváhagyást
megelôzôen – jóllehet a szám prog-
ramba iktatása eszébe sem jutott az
amerikaiaknak St. Louisban – Couber-
tin felkérésére a svéd Viktor Balck tá-
bornok, a NOB egyik alapítója, a ren-
dezôk olimpiai szervezetének elnöke
arra vállalkozott, hogy kísérleteket vé-
gezzen az öttusaverseny szabályozá-
sa, megrendezése tekintetében.
Ezekrôl a tábornok, kedvezô végkö-
vetkeztetéssel, beszámolót is tartott a
NOB 1910 évi luxemburgi kong-
resszusán. Ebbôl kiderült, hogy a své-
dek bizonyos kisebb változtatásokat
tennének ugyan az alapkoncepción,
de a módosításokkal hajlandók lebo-
nyolítani az újdonságot az 1912-es já-
tékokon. A báró eredetileg kardvívás-
ban gondolkodott, s ezt Balckék pár-
bajtôrre módosították, az evezés he-
lyett pedig, amirôl tudták ugyan, hogy
Coubertin kedvenc sportága, a pisz-
tolylövést választották. Nálunk Buda-
pesten 1911-ben már a véglegesített
formát terjesztették elô, s ezek szerint
jártak el egy évvel késôbb Stockholm-
ban is, ahol a következô sorrendben
követték egymást a különbözô szá-
mok: lövészet, úszás, vívás, lovaglás,
futás. Ott még a résztvevôk saját lovu-
kon lovagolhattak, késôbb azonban is-
meretlen, a rendezôk által biztosított
négylábúak jutottak fôszerephez. (Je-
gyezzük meg zárójelben, hogy Cou-
bertinnek köszönhetôen kaptak a lo-
vasversenyek is helyet az olimpiai
programban, elsô alkalommal Stock-
holmban.) A történelmi aranyérmet a
svéd Gustaf „Gösta" Lilliehöök szerez-
te meg, mögötte három honfitársa
végzett. Az ötödik helyre egy George
Patton Junior nevû amerikai került, aki
a második világháború legendás pán-
célos generálisa lett. Magyarok nem
indultak ezúttal. Késôbb, 1952-ben vi-
szont, amikor elsô alkalommal meg-
rendezték a csapatversenyeket is, a
Benedek, Szondy, Kovácsi hármas
magyar arannyal indította útnak az új
olimpiai számot.

Ennyit a coubertini öttusa-küzdel-
mekrôl Stockholmban, ahol, nem mel-
lékesen, a NOB közgyûlése döntött az
1916 évi játékok helyszínérôl, amellyel
Berlint tüntették ki, ahol azonban az-
után csak két évtizeddel késôbb kerül-
hetett sor a világeseményre, 1936-
ban. Két évvel késôbb, 1914-ben kitört
az elsô világháború, amely egy idôre
meghiúsított minden olimpiával kap-
csolatos tervet.

Az 1918-ig zajló harci cselekmények
idején Coubertin arra az elhatározásra
jutott, hogy lemond elnöki mandátu-
máról, amely egyébként 1917-ig szólt,
késôbb azonban – mondván, hogy a
kapitány vihar idején nem hagyhatja el
hajóját – változtatott és maradt. A há-
ború elôtt rendezett utolsó közgyûlé-
sen (Párizs, Sorbonne Egyetem,
Richelieu színházterem, 1914. június
15.) a báró a mozgalom húszéves év-
fordulóját ünnepeltette, s egyben be-
mutatta az általa tervezett színes olim-
piai ötkarikás jelvényt és a fehér ala-
pon hasonló megjelenésû zászlót is,
amelyek ettôl kezdve elmaradhatatlan
szimbólumként kísérik a mozgalmat és
a nyári-téli játékokat, egyéb esemé-
nyeit. Mivel a báró – egészen a háború
végeztéig – katonai szolgálatot teljesí-
tett, a NOB egyik svájci tagját, Godef-
roy de Blonay-t kérte meg, hogy lássa
el a szervezettel kapcsolatos teendô-
ket, mint ideiglenesen megbízott el-
nök. A háború okozta felfordulás és za-
varok arra is ráébresztették Couber-
tint, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság számára egy abszolút bizton-
ságos és stabil fôhadiszállást szüksé-
ges biztosítani, s ezt éppenséggel a
semleges Svájcban vélte felfedezni.
1915-ben ezzel a szándékkal utazott
Svájcba, ahol Lausanne-ban a város
polgármesterével megállapodást írtak
alá, miszerint a Genfi-tó partján fekvô
város ad helyt a NOB székhelyének a
jövôben. Ennek a gyakorlati megvalósí-
tása azonban csak jóval késôbb, 1925-
ben vált valóssággá, amikor Coubertin
már nem töltötte be az elnöki pozíciót.
Tény, hogy a város ezt követôen mind
gyakrabban vált a NOB eseményeinek
színhelyévé. Példának okáért 1919-
ben is itt hívták össze a közgyûlést,
amely döntött egyebek között az
1920. évi olimpiai játékok városáról,
Antwerpenrôl, ahol újabb változások
történtek. Az Olimpiai Stadionban itt
vonták fel az árbocra elsô alkalommal
a Coubertin által tervezett ötkarikás,
egyszerûségében is impozáns fehér
zászlót, s itt hangzott el, ugyancsak el-
sô alkalommal, a versenyzôk esküje,
amelyet a belga Victor Boin, vívó és
egyben kiváló vízilabdázó mondott el
társai nevében. Hasonlóképpen Lau-

sanne-ban került sor 1921-ben a köz-
gyûlésre és a kongresszusra egyaránt
júniusban. A báró mesteri taktikázással
már márciusban levelet küldött a bi-
zottság tagjainak, amelyben kinyilvání-
totta azt a szándékát, hogy lemond el-
nöki címérôl – az 1924. évi játékok
után. Arra kérte bizottsági társait, hogy
támogassák Párizst, mint ennek az
olimpiának otthont adó várost, annál is
inkább, mert így ott ünnepelhetnék a
NOB megalakulásának harmincadik
évfordulóját, ahol ez a döntés anno
megszületett. Ugyanakkor letette a
voksot amellett, hogy az 1928. évi já-
tékoknak Amsterdam adjon otthont, s
javasolta, hogy mindkét helyszínrôl ott
és akkor, tehát 1921-ben szülessen
döntés. Ezt az olaszok élesen ellenez-
ték, s elôbb azt kellett megszavazni,
hogy egyáltalán lehetséges-e az együt-
tes kettôs jelölés. A szavazás nem volt
egyhangú, de végül a közgyûlés elfo-
gadta a szokatlan megoldást. A feldü-
hödött olaszok erre otthagyták az
egész ülést és hazautaztak. Utána a
társaság annak rendje és módja sze-
rint megszavazta Párizsnak, illetve
Amszterdamnak is a játékokat. Ugyan-
itt Coubertin tett egy másik, valóban
igen gyakorlatias és hasznos javaslatot
arra, hogy a NOB tevékenységének
rendszeresebbé, folyamatosabbá téte-
le érdekében alakuljon egy állandó
végrehajtó testület. Ez egyhangú tá-
mogatással találkozott, s meg is ala-
kult az elnökség (executive board),
amelybe bekerült Blonay, Guth-Jar-
kovsky, Marquis de Polignac, azután a
NOB két késôbbi elnöke, Henri Baillet-
Latour és Sigfrid Edström. 

A következô közgyûlésen, 1923-ban,
Rómában született döntés értelmében
Los Angeles kapta az 1932. évi játékok
rendezési jogát, s itt dôlt el az is, hogy
az elsô Téli Sporthét versenyeit a fran-
ciaországi Chamonix bonyolíthatja le
1924-ben, mégpedig a NOB különle-
ges védnöksége közremûködésével.
Kevésbé ismert Coubertin egy itt meg-
fogalmazott gondolata a kétévenként
megrendezendô Afrikai Játékok létre-
hozására. Az ötletet egyöntetû támo-
gatás fogadta, az elsô ilyen próbálko-
zás gyakorlati megvalósítására azon-
ban további hat évet kellett várni, ami-
kor is az egyiptomi Alexandrában meg-
valósult az olimpiai atya afrikai álma.
Chamonix-t illetôen a NOB Lisszabon-
ban tartott ülésén 1926-ban „átminôsí-
tés" történt, Téli Sporthét helyett az El-
sô Téli Olimpiai Játékok elnevezés lett
utólag a hivatalos.

Párizsban az 1924. évi játékokon
vett utoljára személyesen részt Pierre
de Coubertin. Ez volt az elsô alkalom,
hogy egy város második alkalommal is
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gazdája lehetett az eseményeknek (ké-
sôbb persze mások követték – Lon-
don, Los Angeles, Athén – a téliekrôl
nem is szólva). Ezúttal az olimpiai zász-
ló a versenyek végéig ott lengett a sta-
dionban. A záróünnepélyen újabb vál-
tozás történt a protokollban, három
zászlót vontak fel: a „bölcsô" tisztele-
tére a görögökét, azután a rendezô
Franciaországét, s végül a következô
játékok rendezô országáét, azaz ez
esetben a hollandokét, s mindhárom
nemzet himnuszát eljátszották. Itt ve-
zette be Coubertin azt a hagyományôr-
zést elôsegítô újítást is, hogy a stadion
falára illesztett márványtáblára vésték
az olimpiai gyôztesek nevét. 

Prágában, 1925-ben az olimpiai
kongresszust közvetlenül követte a
közgyûlés is májusban. Coubertin itt
adta át tisztségét báró társának, a bel-
ga Henri de Baillet-Latournak, ôt pedig
örökös tiszteletbeli elnökké választot-
ták, mégpedig azzal a kitétellel, hogy
ezt a címet soha senki nem viselheti
rajta kívül. Ettôl azután késôbb Lord
Killanin esetében már eltekintettek. Az
alapító apostol 1925. szeptember 1-
gyel adta át hivatalát Baillet-Latournak.

Életének utolsó éveiben Coubertin
jelentôs idôt és energiát szentel me-
moárja megírására, amely elsô alka-
lommal 1931-ben jelent meg. Közvet-
len és folyamatos kapcsolatban maradt
az „olimpiai családdal", követte az ese-
ményeket, de személyesen nem jelent
meg többé sem nyári, illetve téli játéko-
kon, sem közgyûléseken, kongresszu-
sokon. Teljes mellszélességgel támo-
gatta a híres német olimpiakutató, tör-
ténész sportvezetô, Dr. Carl Diem pro-
fesszor ötletét, a fáklyás olimpiai váltó-
futást, amely a játékok eredeti helyszí-
nétôl, a görög Olympiából indul, s ve-
zet országokon át az adott olimpiai játé-
kok rendezési városába, ebben az eset-
ben az 1936. évi berlini ötkarikás verse-
nyek színhelyére, mégpedig a nyitóün-
nepség részeként, annak fénypontja-
ként. A német sportvezér és Coubertin
szoros kapcsolatban maradt, Diem
gyakran látogatta meg tisztelt francia
barátját Lausanne-ban a harmincas
évek elején. Ettôl eltekintve a báró
szinte teljes magányban pergette le
utolsó napjait, roppant szerény körül-
mények között élt, hiszen vagyonát az
elnöki székben eltöltött évtizedek alatt
szinte maradéktalanul a nagy ügy elô-
segítésére – támogatásokra, promóci-
ókra – áldozta. A berlini játékok évében
utóda, Baillet-Latour jelentést tett a
NOB-nak elôzô elnökének sivár anyagi
helyzetérôl, s számos tag kisebb-na-
gyobb összegekkel támogatott egy
Coubertin Alapítványt. Carl Diem külön
is eljárt az érdekében, sôt tájékoztatta

birodalmi kancellárját, Adolf Hitlert is a
szánalmas helyzetrôl, s a diktátor 10
ezer birodalmi márkányi életjáradékot
biztosított Coubertin megsegítésére.
Mindez azonban túl késôn érkezett:
1937. szeptember 2-án, miközben ott
sétált Genfben a tó partján, a bárót ha-
lálos szívszélhûdés érte.

A gyászszertartást Lausanne Notre
Dame du Valentin templomában ren-
dezték, s a halottat a Bois-de Vaux te-
metôben helyezték örök nyugalomra.
Végakaratának megfelelôen szívét kü-
lön urnában szállították s helyezték
nyugalomra a görög Olympiában, az
ókori stadion tôszomszédságában,
ahol Pál herceg helyezte el a külön er-
re a célra emelt emlékmû díszes már-
vány kelyhébe.

• • •
Pierre de Coubertin, valamint élet-

mûve, s nem különben kései utóda, a
NOB jelenlegi belga elnöke, Jaques
Rogge iránt egyaránt érzett tisztele-
tünk jeléül, mielôtt befejeznénk meg-
emlékezésünket, azt a levelet idézzük,
amelyet az utóbbi közölt az Olympic
Review-ban, illetve a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság honlapján jelente-
tett meg a jubileum alkalmára január
elsô napján:

„Mint olyan sokan mások, Újév nap-
ját magam is úgy tekintem, mint egy
kedvezô alkalmat arra, hogy visszate-
kintsünk a mögöttünk hagyott idôre,
de egyben elôre is nézzünk. Különös-
képpen igaz ez 2013 január elsejére,
minthogy ezen a jeles napon ünnepel-
jük a újkori olimpiai játékok alapítójá-
nak, Pierre de Coubertin születésének
150 éves évfordulóját.

Coubertin személyes mottója ekként
hangzott: „Tekints messzire, beszélj
ôszintén és cselekedj határozottan!"
Mindazonáltal még ô maga sem láthat-
ta elôre, hogy megálmodott játékai az
emberiség történetének egyik legjelen-
tôsebb kulturális eseményévé válnak,
amelyek a legkülönbözôbb módokon
hatnak emberek millióira világszerte,
érintve a földkerekségen csaknem
minden egyes otthont. Magától értetô-
dôen lelkesülten venné tudomásul,
hogy 118 évvel a Nemzetközi Olimpia
Bizottság megalakítását követôen a
testület és a mozgalom erôsebb, mint
valaha. S biztonsággal állítható, hogy
örömmel döbbentené meg az, hogy mi
mindenné változott 2012-re.

Tavaly London azt produkálta,
amelyre vitathatatlanul úgy emlékez-
hetünk, mint minden idôk legnagysze-
rûbb olimpiai játékai. Az Ifjúsági Olim-
piai Játékok gyökerei tovább erôsöd-
tek azzal, hogy az ausztriai Innsbruck-
ban a téli játékok közül is megrendez-
ték az elsôt – sikerrel.

Fontos mérföldkôhöz érkeztünk a
nôk részvételét illetôen is a sport vilá-
gában, azután örökségünk ápolásában,
a környezet védelmében és úgyszin-
tén ezek további tervezésében, többek
között. Kezdeményezéseink az olimpi-
ai értékek népszerûsítésére folyamato-
san erôsödnek, s különösen az ENSZ-
szel kialakított együttmûködés fejlô-
dött, amelynek középpontjába a spor-
tot, mint a haladás eszközét helyezzük.
A sport integritása érdekében kifejtett
igyekezetünk terjed és erôsödik, s a vi-
lágot sújtó gazdasági válság ellenére,
amely a legmélyebbnek mondható az
utóbbi hatvan évben, a NOB anyagi
helyzete egészségesebb, mint valaha. 

Egy ilyen kiemelkedô olimpiai esz-
tendô alkonyi fényeiben sütkérezve
könnyûszerrel futhatunk át képzelet-
ben azon a herkulesi feladaton, amely-
lyel Coubertinnek kellett szembenéz-
nie, sokáig csaknem egymagában, az
olimpiai játékok újraélesztése érdeké-
ben a 19. század végén.

Azt hirdette, hogy a szervezett sport
nem csak a testet erôsíti, hanem az ér-
telmet és a lelket is, s ugyanakkor fel-
tételezi a nemzetköziséget és a fair
play szellemét egyaránt – gondolatok,
amelyek széles körben természetsze-
rûen elfogadottak manapság. Ám ak-
kor a sportot úgy kezelték, mint ha-
szontalan szenvedélyt, amely károsan
befolyásolja a tanulást és az értelmet.
Ezért azután felhívása és igyekezete
gyakran találkozott közönnyel, sôt nyílt
ellenállásba ütközött. Késôbb bevallot-
ta, hogy sokan úgy értelmezték törek-
vését, mint egy „álom és agyrém".

Szembesülve ilyen akadályokkal,
Coubertin eltökélt maradt, mindvégig
önzetlenül áldozta idejét, energiáit és
anyagi forrásait egyaránt nemes kísér-
letére, arra, hogy megkíséreljen új éle-
tet lehelni az ókor olimpiai játékaiba. S
mindezt nem személyes dicsôsége és
gyarapodása érdekében tette, hanem
az emberiségnek tett jó szolgálatnak
tekintette, abból a meggyôzôdésbôl,
hogy a sport olyan értékek hordozója,
mint kiválóság, barátság és tisztelet.

Felfegyverezve tekintélyes intellek-
tussal, erkölcsi és lelkierôvel, kitartás-
sal, fokról fokra nyert támogatást és bi-
zalmat egy eleinte szûk körben létezô,
de gyorsan növekvô táborba tömörülô
hívôktôl, akik hasonló módon gondol-
kodtak. Meglepôen rövid idô alatt tulaj-
donképpen ezek a mérsékelt körben
található egyének váltak a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság alapítóivá 1894-ben.
S két évvel késôbb Athén megrendez-
te a modern kor elsô olimpiai játékait. 

Coubertin a NOB második elnöke
lett, aki a leghosszabban szolgálta a
szervezetet, 29 évig, 1896-tól 1925-ig.
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Elnöksége utáni életét is a játékok fo-
lyamatosságának érdekében és a
sport, a versenyek tisztasága feletti
éber ôrködés jegyében élte le. Az
olimpiai mozgalmat számos zavaró,
akadályozó esemény érte élete során,
ám köszönhetôen Coubertinnek, túlélt
minden nehézséget, s ô olyan öröksé-
get hagyott maga után, amelynek
hasznát mind máig sokmillió ember él-
vezi.

Magukon az olimpiai játékokon kívül
Coubertin adta nekünk az Olimpiai Ka-
rikákat, az egyik leginkább ismert és
népszerû szimbólumát a világnak. Ne-
ki köszönhetjük a megnyitó és záróün-
nepélyeket, az olimpiai esküt, az Olim-
piai Múzeumot – sok minden más mel-
lett. És ô alkotta meg az Olimpiai Char-
tát, amely az olimpiai értékeket tartal-
mazza, s amely a legalapvetôbb hatást
és befolyást gyakorolta az olimpiai
mozgalomra. A Charta az, amely meg-
különböztet bennünket minden más
sportszervezettôl. A NOB nem csupán
azért létezik, hogy minden két eszten-
dôben olimpiai játékokat tartson. A
mandátumunk az, hogy a sportot az
emberiség szolgálatába állítsuk, verse-
nyei révén kinyilvánítsuk mindazt, ami
a legjobb a társadalmunkban és szem-
beállít mindazzal, ami káros. Az olimpi-
ai értékekbôl szövôdik az a fonal,
amely átszô mindent, amit csak te-
szünk. 

Vajon Coubertin boldog lenne-e
mindazzal, ami halála óta, 1937 óta

történt? Természetesen nem. Elôt-
tünk is álltak a számunkra megada-
tott sors akadályai, azonban éppen
annak az iránytûnek köszönhetôen,
amelyet az Olimpiai Charta erkölcse
és etikája megtestesít, mindig képe-
sek voltunk, akár a legnehezebb idô-
szakokban is, meglelni és tartani a
helyes irányt.

Egy biztos: Coubertin boldog lenne,
hogy az ideáljai, gondolatai, szelleme
tovább él. Vitatható-e, hogy ezek mind
érvényesebbek mit valaha?

Nem túlzás azt állítani, hogy mindaz,

amit csodálhattunk az Olimpizmusban
2012-ben, nem lehetett volna lehetsé-
ges Pierre de Cubertin nélkül. Tôlünk
függ annak a biztosítása, hogy a játé-
kok értéke, tisztasága, közös haszna,
valósága megmaradjon a következô
118 évre – és utána is.

Coubertin mindenestôl ennek érde-
kében adta életét. Ezen a napon az
egész olimpiai mozgalom tisztelettel
emeli meg a kalapját az óriás elôtt, aki
mindezt elkezdte.

Boldog 150 éves jubileumot!"
GGaalllloovv  RReezzssôô
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Antoine de Navacelle, a késôi és egyetlen leszármazott a londoni olimpiai fáklyával

Alig több mint egy éve, a Budahegyvi-
déki Evangélikus Templomban a család,
sok-sok barát, tisztelô, pedagógus kollé-
ga - sportéletünk közössége - mély rész-
véttel köszönt el végleg Dr. Schulek
Ágostontól, a Magyar Atlétikai Szövet-
ség korábbi elnökétôl. 

Az életének 68. évében, 2011 októbe-
rében drámai hirtelenséggel örökre eltá-
vozott nagyszerû pedagógust, a kiváló
edzôt, a Magyar Atlétikai Szövetséget
11 évig elnökként irányító sportvezetôt,
szeretett családfôt, a méltán népszerû
személyiséget és sokoldalúan kiemel-
kedô teljesítményét méltatták a lesújtott
búcsúztatók. A napokban hívei elége-
dettséggel nyugtázhatták, hogy az Okta-
táskutató és Fejlesztô Intézet Pedagógi-
ai Könyvtár és Múzeum jóvoltából – a
Mesterek és Tanítványok sorozat kere-
tében Dr. Takács Ferenc szerkesztésé-
ben – remekül összeállított könyv jelent
meg a nagyszerû sportemberrôl, a MES-
TERRÔL.

„Az emlékezésre felkért TANÍTVÁ-
NYOK természetesen semmilyen in-
strukciót nem kaptak arra – írta ajánlásá-
ban Dr. Jáki László, a neveléstudomány
doyenje –, hogy mit írjanak Mesterükrôl,
s mégis, más-más szavakkal, de szinte
valamennyien ugyanazokat az emberi
vonásokat emelték ki, melyek meghatá-
rozták személyiségét: türelmét, példa-
mutatását, segítôkészségét, szaktudá-
sát és mindezt humorral, könnyed de-
rûvel.” 

A teljességre törekvés igénye nélkül
néhány neves személyiség – a testne-
velô tanárok, kollégái sora mellett – akik
tisztelettel adózva emlékeztek a kötetet
képekkel illusztrált lapjain mesterükre,
Schulek Ágostonra: Bagyula István, elsô
atlétikai világbajnoki ezüstérmes rúdug-
rónk, hajdani kiváló, Európa-bajnok távol-
ugrónk, Szalma László, azután Kamuti
Jenô, a Nemzetközi Fair Play Bizottság el-
nöke, Dr. Zarándi László az ötvenes évek
„villámikrek” váltójának tagja. gg..rr..

Dr. Schulek Ágoston és tanítványai
Könyvismertetô
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A sporttáplálkozás egyes kérdéseit
elemzô rovatunkat több mint egy évti-
zede indítottuk. Az eddigiek során 38
önálló közlemény jelent meg a MA-
GYAR EDZÔ hasábjain.

A sorozat jelen része a legális (tehát
megengedhetô) és tiltott teljesítmény-
fokozás egyes kérdéseit tárgyalja, rá-
mutatva az adjuváns szerek, s a dop-
pingszerek közötti kapcsolatokra. 

A táplálék-kiegészítôk 
szerepe a sportolók

táplálkozásában
Mint ismeretes, a táplálék-kiegészí-

tôk (más néven étrend-kiegészítôk) –
nevükbôl is adódóan – természetesen
csupán kiegészítô anyagok, olyan táp-
anyagok, (esetenként azonban egyút-
tal gyógyhatású készítmények is) ame-
lyek alkalmazása elsôsorban a ver-
senysport s fôleg az élsport képviselô-
inek táplálkozásának optimálásában
keresendô. Azaz az élettanilag adekvát
táplálkozás biztosításán túl itt már dön-
tô szerepe van az elvárt illetve a szerek
alkalmazásával elôidézhetô teljesít-
mény-fejlôdésnek, teljesítôképesség-
javulásnak is. Esetenként az étrend-ki-
egészítôk fogalomkörébe azonban
olyan komplex készítmények is beso-
rolhatók, amelyek speciális esetekben
(pl. versenykörülmények, különleges
utazási helyzetek) egyes étkezések he-
lyettesítésére is felhasználhatók.

A sorozat elôzô részeiben a teljesít-
ményfokozás témakörén belül már so-
kat foglalkoztunk a fehérje-koncentrá-
tumok alkalmazásával, a kreatin-kiegé-
szítés, a szabad aminosav-bevitel, az
ásványi anyagok (esszenciális illetve
jelentôs biológiai hatású makro- és
mikroelemek), a vitaminbevitel, a zsíré-
getés egyes kérdéseivel. Ezen készít-
mények illetve ezek esetleges kombi-
nációi jellegzetesen táplálék-kiegészí-
tôknek tekinthetôk. Más néven funkci-
onális élelmiszereknek, azaz olyan ter-
mékeknek, amelyeknek határozottan
éppen az a biológiai funkciója, hogy az
adott komponensre vonatkozóan a
szervezet esetleges hiányát fedezzük.
Azaz az adekvát bevitel biztosításával
kiküszöbölhetô a teljesítményszintet
negatívan befolyásoló hatás. Ugyanaz
a termék tehát pozitív hatású lehet egy
A versenyzôre s teljesen hatástalan
egy B versenyzôre, annak függvényé-
ben, hogy milyen a kérdéses verseny-
zô ellátottsága az adott szubsztrátumra

vonatkozóan. Lehet optimális, lehet
szuboptimális, vagy esetleg jelentôsen
hiányos. (Elvileg persze lehet túladago-
lás, túlzott bevitel is pl. mind a vitami-
nok, mind az ásványi elemek eseté-
ben, de ezzel a kérdéssel – káros illet-
ve toxikus hatás elôidézése – itt nem
kívánok foglalkozni. Az viszont tény,
hogy ebben az esetben a kérdéses
anyag plusz bevitele nemhogy teljesít-
ményfejlôdést nem eredményez a
sportolónál, de az inhibíciós illetve toxi-
kus hatás fellépte miatt kifejezetten
teljesítménycsökkentô hatású!). Tehát
pl. egy magas szeléntartalmú élelmi-
szer vagy szelént jelentôs mennyiség-
ben tartalmazó készítmény a szelénhi-
ányos sportoló esetében teljesítmény-
növelô hatású kiegészítônek, valóban
funkcionális élelmiszernek, adjuváns
készítménynek minôsül, ugyanakkor
egy szelénnel jól ellátott szervezet
esetén az ilyen jellegû szupplementá-
ció biztosan szükségtelen, alkalmazása
élettanilag nem indokolható, azaz egy-
értelmûen feleslegesnek minôsíthetô.

A rovat eddigi részeiben (s a most
következôkben is) meglehetôsen sok-
féle, a gyakorlatban széleskörûen hasz-
nált táplálék-kiegészítô alkalmazásáról
esett szó a sporttáplálkozás szemszö-
gébôl. Az adott készítmény bemutatá-
sa természetesen nem az egyes ké-
szítmények elnevezése (pl. MLO, MU-
SASHI) vagy a kiszerelés jellegzetessé-
ge (pl. italporok, energiaitalok)  illetve a
kívánt biológiai hatás (pl. zsírégetôk,
szálkásítók) esetleg a biológiai eredet
(pl. szójakivonat, tojásfehérje-koncent-
rátum, méhpempô) alapján, hanem a
kérdéses hatóanyag alapján történik.
Hiszen nyilvánvalóan lehetséges, hogy
ugyanaz a hatóanyag számos különbö-
zô elnevezésû készítményben is jelen
van, egyedi komponensként, vagy
esetleg egy komplex készítmény vala-
melyik összetevôjeként.

Természetesen messzemenôen
tisztában vagyok azzal, hogy a legális
teljesítményfokozó szerek alkalmazá-
sának kérdése igen-igen szerteágazó,
s tudományos szempontból is gyakran
vitatott terület. Ugyanakkor azt sem
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az
étrend-kiegészítôk elôállítása s forgal-
mazása – s egyúttal ezen szerek sport-
táplálkozásban való alkalmazása – óriá-
si piacot és üzletet jelent, szinte hihe-
tetlenül intenzív reklámtevékenység,
meglehetôsen agresszív marketing-

kommunikáció tapasztalható e téren. S
ez utóbbi bizony gyakran az igényes-
ség, a korrektség rovására történik.
Ezen megállapítás bizonyítása nem ne-
héz. Ugyanis ha mindaz igaz lenne az
egyes teljesítményfokozást hirdetô, s
legális készítményként forgalmazott
termékekrôl, amit róluk az elôállító
vagy a forgalmazó állít, akkor az ún.
doppingkérdés már réges-régóta meg-
oldódott volna. Akkor egyetlen élspor-
toló sem nyúlna tiltott szerekhez, hi-
szen ezen legális szerek alkalmazásá-
val is bôdületes teljesítmény-javulás
lenne elérhetô. Ez azonban – jól tudjuk
– nem így van, amivel természetesen
nem azt akarom állítani, hogy a legális
szerek teljesen hatástalanok, azaz al-
kalmazásuk szükségtelen. Nem. Ép-
pen azt állítom, hogy célzott és racio-
nális dózisokban történô alkalmazásuk-
kal csökkenthetô, esetenként jelentô-
sen mérsékelhetô az a különbség, ami
a tiltott szert szedô, azaz doppingoló,
ún. bekokszolt versenyzô teljesítôké-
pessége, s az üres, teljesítményfokozó
szereket nem használó sportoló telje-
sítménye között van. Az ugyanis a
szakemberek elôtt régóta nem kérdé-
ses, hogy olyan sportágakban, ahol a
gyorserônek s a maximális erônek
meghatározó szerepe van (pl. erôeme-
lés, atlétikai dobószámok, sprint), ott a
tiltott szereket (pl. tesztoszteron ké-
szítmények, növekedési hormonok)
használó sportolók óriási elônyben
vannak azokkal szemben, akik ilyene-
ket nem használnak. Természetesen
más – bár a teljesítményfokozás elvi
szempontjából hasonló – a helyzet a
határozottan állóképességet követelô
sportágak (pl. országúti kerékpározás,
hosszútávfutás, triatlon) esetében, itt
az oxigénfelvételt javító szerek (pl.
EPO) alkalmazása jelenthet óriási
elônyt a nem doppingoló versenyzôk-
kel szemben. 

Abba a kérdésbe azonban, hogy a
genetikai dopping, a teljesítményfoko-
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Adjuváns szerek, teljesítményfokozó szerek,
doppingszerek

Szabó S.
András
rovata

Korszerû sporttáplálkozás
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zás céljából történô génmanipulációk
(genetic engineering, GMO a humán
gyakorlatban is) e téren hogyan jelent-
kezhetnek, s milyen kihatással lesznek
a sporteredményekre és a sport tiszta-
ságára, a fair play szellemére – itt és
most, e cikksorozat keretében –  nem
kívánok belebonyolódni. Annyi azon-
ban bizonyos, hogy nem kizárt, hogy
viszonylag rövid idôn belül a géndop-
ping alkalmazása az élsportban (ez is
lényegében pénzkérdés!) olyan szintre
jut, ami szinte teljesen kizárja majd (lé-
nyegében feleslegessé teszi) a jelen-
leg doppinglistán lévô, sajnos nagyon
is széleskörûen alkalmazott, mondhat-
nánk  úgy is, hogy megszokott teljesít-
ményfokozó szereket (pl. anabolikus
szteroidok, EPO, IGF, növekedési hor-
mon) és módszereket.

Adjuváns szerek
Az adjuváns szerek olyan készítmé-

nyek, amelyek biológiailag erôs hatású
gyógyszer-komponenseket nem tartal-
maznak, normális dózisban fogyasztva
számottevô káros mellékhatással nem
rendelkeznek. E szerek szedésével a
sportoló képes ellensúlyozni a szerve-
zet energiaveszteségét, pótolja az el-
veszített vitaminokat s ásványi anya-
gokat, biztosítja a szükséges fehérje-
bevitelt stb. Ezen készítmények vala-
mennyien legálisan alkalmazhatók, fel-
használásuk – éppen az adekvát táplál-
kozás feltételeinek biztosítása érdeké-
ben – nem csupán lehetséges, de az

élsport követelményeit tekintve feltét-
lenül szükséges is.

Doppingszerek
Ezek azok a készítmények (többnyi-

re, de nem kizárólagosan gyógysze-
rek), amelyek a tiltott szerek listáján
(persze fokozatosan bôvülô illetve mó-
dosuló listáról van szó!) szerepelnek.
A tiltás oka pedig abban keresendô,
hogy ezen szerek a terápiás célú alkal-
mazást meghaladó dózis esetén a
szervezetre nagyon kedvezôtlenül hat-
nak, számos olyan mellékhatás jelent-
kezhet a szer huzamos alkalmazása
estén – anabolikus-androgén szteroi-
doknál pl. májkárosodás, szívinfarktus
és a magas vérnyomás fokozódó koc-
kázata, agresszivitás, férfiaknál here-
sorvadás, nôknél a menstruációs cik-
lus zavara – amelynek következtében
jogos a tiltó lista. Persze a tiltó lista
megszületése nem csupán a negatív
egészségi kihatásokkal, de az erkölcsi
rombolással, az etikai kérdések felve-
tôdésével is magyarázható.

Legális és illegális 
teljesítményfokozás

Egyes szakértôi véleményekkel el-
lentétben én nem látok, nem érzéke-
lek éles határvonalat az illegális (tiltott)
eszközökkel történô teljesítményjaví-
tás s a megengedett, nem tiltott sze-
rek, módszerek felhasználásával törté-
nô legális teljesítményfokozás között.
Hogy miért nem? Röviden a követke-
zôkkel indokolható a véleményem:

Az élsport teljesítményigényû, s en-
nek érdekében sokan a jezsuita (és
sztálini!) elveket hozzák fel mentségül,
mely szerint a cél szentesíti az esz-
közt, azaz nyerni kell minden (bármi)
áron. Nos, úgy vélem ebben a szemlé-
letben nem az a lényeg, hogy legális
vagy illegális módon történik-e a ma-
gas szintû sporteredmény biztosítása,
hanem az a lényeg, hogy a versenyzô
magas szinten teljesítsen, de ugyanak-
kor ne bukjon le. Hogy a szervezet e
folyamatban károsodik-e vagy sem, az
élversenyzô szenved-e maradandó ká-
rosodást, megrövidül-e az élettartama,
módosul-e az életminôsége stb. ez a
kérdés csak másod- illetve sokadrangú
problémaként kerül felszínre.

Minden teljesítményfokozó mód-
szer, eljárás – legyen az legális vagy til-
tott – alapvetô célja a sportoló ered-
ményszintjének javítása, ez azonban
fokozott edzésmunkát igényel. Tehát a
regeneráció gyorsítása a kulcskérdés,
olyan szer illetve módszer alkalmazá-
sa, amely a nagyterhelésû és nagy in-
tenzitású edzést követôen biztosítja a
hatékony regenerációt, azaz azt, hogy
a versenyzô a következô edzések so-

rán is kiválóan bírja majd a terhelést.
Ez az alapja a teljesítményfejlôdésnek,
azaz az egyre fokozódó terhelésre be-
következô sikeres élettani adaptáció.
Hogy ezt milyen készítmény illetve el-
járás segítségével érjük el – legális
vagy illegális úton – élettani szempont-
ból nincs nagy különbség, legfeljebb
az ismert vagy feltételezett negatív
mellékhatások (side effects) illetve  a
lebukások kivédésével kapcsolatos ki-
egészítô orvosi-farmakológiai tevé-
kenység  jelentôségét kell még meg-
említeni.

Ne dugjuk a fejünket a strucchoz ha-
sonlóan a homokba, próbáljunk – ha
nehezen megy  is – ôszinték lenni. Az
élsport nem egyenlô az egészséges
testkultúrával, az élsport kôkemény
üzlet, ahol gyôztesek és vesztesek is
vannak, sikeres élsportolók és áldoza-
tok is. Ahogy Lángfy György sportor-
vos fogalmazott: a ma élsportolója a
jövô potenciális rokkantja. Egyszerûen
nem egészséges tartósan hipoxiás ál-
lapotban lennie a szervezetnek – inger-
hatás, adaptáció, teljesítményfejlôdés
– nem egészséges naponta 35-40
km-t futni, vagy 15-20 km-t úszni vagy
20-25 tonnát emelni. A szervezet ké-
sôbb elég nagy valószínûséggel be-
nyújtja majd a számlát, akkor is, ha til-
tott, s akkor is, ha legális, de azért ha-
tékony teljesítményfokozó szert hasz-
náltunk tartósan. A római olimpia szov-
jet súlyemelô bajnoka, Jurij Vlaszov
mondta évekkel ezelôtt, hogy ma (teg-
nap) ott, ahol az élsport kezdôdik, az
egészség már befejezôdik. (Vlaszovnak
egyébként, 1960-ban még elég volt he-
ti 3-4 edzés, s ô volt a világ második
emelôje, aki 200 kg feletti eredményt
ért el lökésben. Ma az élvonalbeli súly-
emelôk napi 2-3 edzést tartanak.)  

A komoly sportteljesítmény elérésé-
hez elengedhetetlen a teljesítményfo-
kozó szerek alkalmazása. Azaz vagy le-
gális készítmények, adjuváns szerek,
vagy pedig a tiltott, a doppinglistán lé-
vô gyógyszerek és farmakológiai ké-
szítmények felhasználása. De az is-
mertetett indokok alapján nem érzem
a legális és illegális szerek alkalmazása
közötti nagyon éles különbséget!

A cikksorozat folytatódik, s terveim
szerint még számos izgalmas, eddig
nem tárgyalt, de a sporttáplálkozás el-
méleti és gyakorlati kérdéseihez úgy
vélem szorosan kapcsolódó témakör
kerül a késôbbiekben tárgyalásra. A ro-
vat következô részei ismét a táplálék-
kiegészítôk tárgykörhöz kapcsolódnak,
s a zsír-anyagcserére ható, de eddig
még nem tárgyalt készítményekkel, a
késôbbiekben pedig a táplálkozás-ge-
nomika lehetôségeinek ismertetésé-
vel foglalkoznak. 
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Nem szokványos, megszokott kap-
tafára készült sportkönyv. Gondosan
felépített, szerkesztett, igényesen
megírt kötet, élvezetes, szórakoztató,
tanulságos, amely maradandó él-
ményt nyújt olvasóinak. Nem csak
azért, mert egy kivételes, világszerte
ismert és elismert élô legenda a hôse
– s részben szerzôje, alkotója –, ha-
nem, ahogyan ezt kivétel nélkül min-
den kritikusa érthetôen ki is emeli, le-
bilincselôen ôszinte, emberi. Nem kí-
méli önmagát, s magától értetôdô ter-
mészetes közvetlenséggel vall gyen-
géirôl, esetenként tévedéseirôl is. 

A vízilabdázás – nemzeti sportunk –
története, múltja-jelene igazán bôvelke-

dik világnagyságokban, igazolja ezt
egyebek között nagyszerû írónk, Peter-
di Pál nem egy mûve, többek között
Gyarmatiról, Kárpátiról, Jeneyrôl, s mi
sem természetesebb, mint az a rendkí-
vüli érdeklôdés, amely kíséri életüket,
történeteiket, egyéniségüket.

Kásás Tamás hazai és nemzetközi
népszerûsége talán még az említette-
ken is túltesz, hiszen káprázatos ered-
ményei ismeretében egyáltalán nem
túlzás azt állítani – a földkerekség va-
laha élt eddigi legnagyobb játékosáról
van szó: három olimpiai arany, világ-
bajnok, kétszeres Európa-bajnok több-
szörös világkupa és világliga gyôztes.
Az ezüstöket és bronzokat fel sem so-
roljuk, meg a junior világeseménye-
ken elért gyôzelmeket sem, legfel-
jebb hozzátesszük, hogy különbözô
olasz klubcsapatokkal ötszörös olasz
bajnok. Érdekesség, hogy a gyûjte-
ménybôl éppen a magyar bajnoki cím
hiányzik. (Édesapja, Kásás Zoltán,
ugyancsak sokszoros válogatott játé-
kos volt, s nem különben remek edzô
lett – ebben az egyben múlja felül a fi-
át, hiszen nyert országos bajnoksá-
got…) Tamást többször választották
meg az év játékosának a világon, s

2010-ben ugyanígy, a huszonegyedik
század elsô évtizede játékosának is ôt
szavazták meg a szakemberek.

Egy világjáró sportember élete szí-
nes, változatos, izgalmas, nem min-
dennapos élményekkel teli, s az olva-
só élvezettel lehet részese a kalan-
doknak, amelyeket a londoni játékok
után visszavonult 36 éves fiatalember
megoszt velünk, s ráadásul – a fôhôs
a nôk bálványa, pompás testalkatú, ra-
jongott férfiszépség is sok minden
más mellett – különleges betekintést
kapunk még hölgyügyeibe is. Ez, s
nem csak ez, hanem helyes önisme-
retre valló sorai már azért is kelthet-
nek jótékony meglepést, mert annak
ellenére, hogy a közvélemény hallga-
tag, csendes, nyugodt, feltûnôen sze-
rény sportembert ismerhetett meg
Kásás Tamásban, a könyv oldalain ol-
dottan szól gátlásairól, szerelmeirôl,
belsô lelki életérôl, érzelmeirôl is.

A társszerzô, M. Kiss Csaba minden
elismerést megérdemel, érzékelhetô-
en igyekezett beleélni magát a fôhôs
életébe. Kísérlete sikerült, s mivel re-
mek tollú újságíró, magas színvonalú,
remek könyvvel ajándékozott meg
bennünket. ((ggaalllloovv))

Miért sikeres a magyar sport? Sike-
res-e egyáltalán, és ha igen, mely terü-
letei, sportágai képesek versengeni a
világ élvonalával és milyen tényezôk
járulnak hozzá ezekhez az eredmé-
nyekhez? Vajon mi mûködik másképp
azokon a területeken, ahol a magyar
sport rendre lemarad a legjobbaktól?

Ezekre és ezekhez hasonló kérdé-
sekre keres választ a tanulmánykötet.
A szerzôk – a Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar
Sportmenedzsment tanszékének ok-
tatói és a Budapesti Corvinus Egye-
tem sporttal foglalkozó munkatársai a
közgazdaságtan és szervezetelmélet
oldaláról fogalmazzák meg válaszaikat
és jelölik ki azt a kutatási irányt, amely
segítheti a magyar sport kiegyensúlyo-
zott fejlesztését.

A kutatás a sport különféle területe-
in az eredményességet, annak értéke-
lését és összehasonlíthatóságát, illet-
ve a versenyképességét helyezi kö-

zéppontba. A közgazdasági és me-
nedzsment szemszögbôl történô vizs-
gálata miatt nem az egyéni teljesítmé-
nyek, hanem a mûködési modellek,
struktúrák és folyamatok elemzése
volt elsôsorban a szerzôk célja. A kuta-
tás hipotézise szerint hosszútávon
csak a szabadidô-, elit- és látványspor-
tok szerves, egymásra épülô fejlôdése
jelenthet reményt valódi sportsikerek
elérésre.

A kötetben található írások a 2012-
ben a TF Hepp Ferenc-termében tar-
tott Verseny-pályán konferencián el-
hangzott elôadások szerkesztett, aktu-
alizált változatai. A kutatás szervesen
kapcsolódik a Magyar Sporttudományi
Társaság által támogatott korábbi
Sportágak versenye címû kutatásához
és ahhoz hasonlóan a magyar sport
versenyképességének javításához kí-
ván hozzájárulni. A téma súlyát és fon-
tosságát jelzi, hogy ez már a második
kötet, amely megjelenik az MSTT által

gondozott és kiadott Magyar Sporttu-
dományi Füzetek sorozatban.

A szerzôk reményei szerint a tanul-
mányok új gondolatokat indítottak el a
magyar sportért felelôs döntéshozók,
kutatók és érdeklôdôk fejében, a ver-
sengô nézetek izgalmas játéka min-
den bizonnyal elôsegíti a magyar sport
fejlôdését. SS..TT..

Egy magyar pólós világsztár 
életének elsô harminchat éve

Verseny-pályán

Könyvismertetô
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A címlapon talán mintha egy kissé
hosszúnak tûnne a kötet fenti alcíme,
de igaz, vitathatatlanul felkelti az ér-
deklôdést, hiszen kit ne érdekelne
egy ilyen szuperteljesítmény meg-
személyesítôje. A magyar úszósport
egészen kivételes szerencséjének
mondható, hogy a nagyszerû sport-
ágnak a legsikeresebb korszakát –
1952-tôl, Helsinkitôl eltekintve –
1976-tól évtizedeken át nem is egy,
hanem két egészen kivételes, zseni-
álisnak elismert edzô aranyozta be
számunkra tanítványaik bravúrjaival
az olimpiákon, világ- és Európa-baj-
nokságokon, hiszen hogyan is feled-
hetnénk el Kiss László mellett
Széchy Tamást, aki, sajnos, immár
csaknem egy évtizede nincs közöt-
tünk. Említésük nem csak azért indo-
kolt, mert a két edzônagyság sport-
barátsággal tisztelte meg egymást,
együtt és egymásért dolgoztak, a
magyar dicsôségekért, hanem – bár
ezt e sorok írója éveken át ismételten
kérte Széchy mestertôl –  ô végül
mégis úgy távozott örökre, hogy pá-
lyáját, filozófiáját, fogásait, koncepci-
óját nem foglalta írásba az utána kö-

vetkezô szakmai nemzedék számára.
(Még szerencse, hogy módszereit
saját bôrén tapasztalva ôrizte meg, s
fejlesztette tovább tanítványa, Széles
Sándor, Gyurta Dániel,  Risztov Éva
olimpiai bajnokaink és társai felkészí-
tése hasznára.)  

Kiss László pályája, nem melléke-
sen, annyival gazdagabb az „Öregé-
nél", hogy sikeres idôszakban irányí-
totta öttusa válogatottunk „vizes"
edzéseit is, majd edzôi karrierjét kö-
vetôen a nevéhez fûzôdik a legsike-
resebb úszókapitányi tevékenység is
– mind a mai napig – hiszen éltének
ez a ragyogó fejezete  még távolról
sem befejezett. Hosszú lenne felso-
rolni eredményeit, kitüntetéseit, a
könyv oldalai egyébként jellemzések-
kel erre is kitérnek, legyen itt elegen-
dô megemlíteni, hogy a Time maga-
zin szerint „ô a huszadik század leg-
kreatívabb úszóedzôje." 

A könyv szerzôjét, Csurka Gergelyt
aligha szükséges részletesen bemu-
tatni, a remek tollú ismert riporter
otthonosan mozog az uszodák világá-
ban, ô írta, Gyarmati Dezsô közremû-
ködésével, az Aranykor címû értékes

kötetet is többek között, amely a ma-
gyar vízilabdázás történetét öleli fel. 

A hálás téma, hôsének nem min-
dennapos egyénisége, a színes, kü-
lönleges sztorik egymásutánja, s
nem különben a világhírû tanítványok
– Egerszegi Krisztina, Kovács Ági,
Güttler Károly és a többiek – megnyi-
latkozásai jól érzékelhetôen magával
ragadták az írót, humorral átszôtt él-
vezetes és tanulságos könyvet kö-
szönhetünk neki. gg..rr..    

Egyáltalán nem túlzás: a "Magya-
rok az Olimpiai Játékokon – 1896-
2012" címû könyv a világon szinte
egyedülálló és nemzetközileg is je-
lentôs értéket képvisel, a hazai olim-
piai nagycsaládunk tagjai számára
pedig nem csak büszkeséggel tölt

el, hanem egyenesen nélkülözhetet-
len a házi könyvtárak polcairól.  Tar-
talmazza és elemzi valamennyi nyá-
ri, téli, valamint ifjúsági ötkarikás já-
tékokon való szereplésünket.  Az el-
sô kiadás, a „Magyarok az Olimpiai
Játékokon 1896-tól (Athén) 2000-ig
(Sydney)" a magyar csapat részvéte-
lét és az eredményeket vette szám-
ba. A második kiadás 1896-tól a
2004. évi, Athéni Olimpiai Játékokig
bezárólag további nyári és téli olim-
piák eredményeit is tartalmazta.

Ezzel a most, legutóbb megjelenô
kötettel ellenben, s ezt külön szük-
séges nyomatékosítani, hiszen nem
az elsô és második kiadás egyszerû-
en bôvített kiadásáról van szó, egy
teljesen átdolgozott anyagot vehet a
kezébe az olvasó – „Magyarok az
Olimpiai Játékokon 1896-2012" cím-
mel. Ez a 2008. és 2012. évi nyári, a
2006. és 2010. évi téli játékokat, va-
lamint a 2010. évi ifjúsági nyári és
2012. évi ifjúsági téli olimpiai játékok
eredményeit is feldolgozza. Az 516
oldalas könyv számtalan fotóval,
éremtáblázattal, adattárral rendelke-

zik. A közölt bibliográfia is jelzi, hogy
igazán tekintélyes számú könyv ké-
szült sportolóink diadalairól. De
egyetlen kiadvány sem ôrizte meg
az utókornak azokat a magyar olim-
pikonokat, például, akik részt vettek
az olimpiákon, erejükhöz mérten tel-
jesítettek, és képviselték nemzeti
színeinket – még ha nem is hoztak
pontot. Ôk adták a mindenkori csa-
pat gerincét, képletesen szólva a
vállaikon jutottak a legjobbak a dobo-
góra vagy a helyezettek közé. A
szerzôk ezúttal összegyûjtötték és
gondosan ellenôrizték az olimpiákon
elindult valamennyi versenyzônk ne-
vét, adatát, eredményét és kötetük-
ben nyilvánosságot kapott minden
egyes résztvevônk – ezzel is tiszte-
legve erôfeszítéseik elôtt. 

Történelmünk utóbbi, több mint
egy évszázadának kétségkívül siker-
ágazata a sportkultúránk, s benne
mindenekelôtt az olimpiákon nyújtott
szereplésünk. A „Magyarok az Olim-
piai Játékokon – 1896-2012" tartal-
mas, s illusztrációival is látványos em-
léket állít ennek. 

Az edzôfejedelem

Könyvismertetô

Magyarok az Olimpiai Játékokon
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Fô támogató:
Nemzeti Erôforrás Minisztérium 

Sportért Felelôs Államtitkárság

Olimpiai 
fogadalomtétel

A Mûvészetek Palotájában rendezett ünnepi eseményen, június
huszonkettedikén, a fogadalomtétel szövegét Kásás Tamás 
vízilabdázó, Jakabos Zsuzsanna úszó és a paralimpikonok 

nevében Dani Gyöngyi kerekesszékes vívó mondta el.

Végsô tisztelgés

Bartha Ferenc
(1943 – 2012)

Zádor Ervin
(1935 – 2012)
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